
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 24.07.2017 do godz. 19:30 dnia 25.07.2017   

  W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, okresami o natężeniu
umiarkowanym i początkowo miejscami na południu województwa burze. Prognozowana suma
opadów lokalnie do 20 mm. Gdzieniegdzie silne zamglenia.
Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich około 13°C, na szczytach
Beskidów od 11°C do 14°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na kierunki zachodnie. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, skręcający na zachodni
i północno-zachodni, w porywach do 60 km/h. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do
65 km/h, z kierunków zmieniających się.

  W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na południu
województwa, suma opadów do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C, w rejonach podgórskich około 18°C, na szczytach
Beskidów od 12°C do 16°C.
Wiatr umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.07.2017 do godz. 19:30 dnia 26.07.2017   

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.
Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich około 11°C, na szczytach
Beskidów od 8°C do 12°C.
Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich około 20°C, na szczytach
Beskidów od 13°C do 17°C.
Wiatr słaby lub umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 24.07.2017 do godz. 19:30 dnia 25.07.2017   

Polska będzie pod wpływem rozległego, pogłębiającego się niżu i związanego z nim układu
frontów atmosferycznych. W nocy ośrodek niżu znajdować będzie się na południu kraju,
a w dzień przemieści się nad zachodnią Ukrainę. Napływać będzie powietrze
polarno-morskie, jedynie w nocy nad południowy wschód kraju, a w dzień także nad krańce
wschodnie napływać będzie powietrze zwrotnikowe.
Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.07.2017 do godz. 19:30 dnia 26.07.2017   

Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek w nocy przemieści się nad Podlasie,
a w dzień w rejon Kaliningradu. Napływać będzie powietrze polarno-morskie, jedynie
początkowo w nocy krańce północno wschodnie będą w powietrzu zwrotnikowym.
Ciśnienie: na zachodzie kraju - małe wahania, na północy - w nocy małe wahania, w dzień
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wzrost, na pozostałym obszarze kraju - wolny wzrost.
prognozę 18806/2017 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Knopik, dnia 2017-07-24 11:56 
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