
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 07.10.2017 do godz. 19:30 dnia 08.10.2017   

  W nocy zachmurzenie duże, w pierwszej połowie nocy z rozpogodzeniami. Okresami opady
deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, na
szczytach Beskidów od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni
i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h),
w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Okresami opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich około 9°C, na
szczytach Beskidów od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni
stopniowo skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 08.10.2017 do godz. 19:30 dnia 09.10.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo, głównie na południu województwa
zanikające słabe opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C,
w rejonach podgórskich około 2°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 0°C. Wiatr
umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady
deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C,
w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, na szczytach Beskidów od -1°C do 1°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 07.10.2017 do godz. 19:30 dnia 08.10.2017   

Przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie układ
frontów atmosferycznych (najpierw ciepły, później chłodny) związany z niżem, którego
ośrodek przemieści się znad południowej Szwecji nad rejon Zatoki Ryskiej. Początkowo nad
Polską zalegać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie, później po przejściu układu
frontów atmosferycznych z północnego zachodu stopniowo napływać będzie chłodniejsze
powietrze polarne morskie.
Prognozuje się wolny spadek, po przejściu frontu chłodnego wolny wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 08.10.2017 do godz. 19:30 dnia 09.10.2017   

W ciągu kolejnej doby Polska pozostanie na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Łotwy
w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie na południowym zachodzie kraju
zaznaczy się wpływ słabego klina wyżowego znad Europy Zachodniej.
Prognozuje się niewielkie wahania ciśnienia.

prognozę 25643/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Anna Woźniak, dnia 2017-10-07 12:15 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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