
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 04.07.2017 do godz. 19:30 dnia 05.07.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, w rejonach
podgórskich od 7°C do 9°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na
południu województwa burze. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach
podgórskich od 17°C do 19°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 16°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 05.07.2017 do godz. 19:30 dnia 06.07.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, na południu województwa duże i tam opady deszczu.
Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, na szczytach
Beskidów od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w górach również
burze; prognozowana suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C,
w rejonach podgórskich od 16°C do 19°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 16°C. Wiatr
słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 04.07.2017 do godz. 19:30 dnia 05.07.2017   

 Polska północno-wschodnia pozostanie w zasięgu niżu znad Europy północno-wschodniej,
pozostała część kraju będzie w klinie wyżowym. Na południu zaznaczy się strefa frontu
atmosferycznego. Z zachodu napływać będzie chłodna, polarno-morska masa powietrza.
Wystąpią wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 05.07.2017 do godz. 19:30 dnia 06.07.2017   

 Polska będzie w obszarze słabego wyżu, jedynie na południu zaznaczy się płytka zatoka
niżowa z frontem atmosferycznym. Z zachodu napływać będzie nieco cieplejsza,
polarno-morska masa powietrza.
Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

prognozę 16555/2017 opracował synoptyk dyżurny Szymon Pysz, dnia 2017-07-04 12:10 
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