
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 15.07.2017 do godz. 19:30 dnia 16.07.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami zanikające przelotne opady
deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, na
szczytach Beskidów od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, z kierunków
północnych.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane. W rejonach podgórskich i w górach, okresami wzrost
zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C
do 23°C, w rejonach podgórskich od 17°C o 20°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 16°C.
Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty,
północny i północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.07.2017 do godz. 19:30 dnia 17.07.2017   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego-zachodu województwa stopniowo
wzrastające do dużego. Nad ranem na północy województwa możliwe słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, na
szczytach Beskidów od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, początkowo północno-zachodni, później
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północny stopniowo
skręcający na zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu na północny
województwa możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach
podgórskich od 19°C o 21°C, na szczytach Beskidów od 14°C do 17°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków zachodnich. W czasie burzy wiatr porywisty.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 15.07.2017 do godz. 19:30 dnia 16.07.2017   

Podczas najbliższej doby Polska będzie na skraju słabego wyżu z centrum nad Alpami.
W dzień zachodnia część kraju przejdzie pod wpływ płytkiej zatoki niżowej, na północnym
zachodzie zaznaczy się wpływ frontu ciepłego. W nocy z północnego zachodu, a w dzień
z zachodu będzie napływać powietrze polarno-morskie. Niewielkie zmiany ciśnienia: w nocy
wzrost, w dzień spadek.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.07.2017 do godz. 19:30 dnia 17.07.2017   

Podczas kolejnej doby, z zachodu na wschód, będzie przemieszczać się płytka zatoka niżowa
z układem frontów atmosferycznych. Z zachodu będzie napływać powietrze polarno-morskie,
w obszarze ciepłego wycinka przejściowo ciepłe. Niewielkie zmiany ciśnienia: w nocy
spadek, w dzień wahania.

prognozę 17706/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-07-15 11:59 
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