
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 09.10.2018 do godz. 19:30 dnia 10.10.2018   

 W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do
całkowitego. Po północy liczne mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100
m. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich około 5°C, wysoko
w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.
Wysoko w górach wiatr słaby, z przewagą kierunków zachodnich i południowych.
W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie początkowo w rejonach występowania
mgieł zachmurzenie całkowite. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do
100 m. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w miejscach długo utrzymujących się mgieł
od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 12°C do
15°C. Wiatr słaby, po południu miejscami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.10.2018 do godz. 19:30 dnia 11.10.2018   

 W nocy zachmurzenie małe. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie do
100 m. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr
słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
okresami porywisty, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe. Rano miejscami mgła ograniczające widzialność do 200 m,
lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w miejscach długo
utrzymujących się mgieł od 17°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby,
po południu okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 09.10.2018 do godz. 19:30 dnia 10.10.2018   

  Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad południowo-wschodnią Białorusią, w ciepłym
powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie nieco wzrośnie.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.10.2018 do godz. 19:30 dnia 11.10.2018   

  Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu, rozciągającego się od Włoch i Bałkanów po
Skandynawię i Rosję. W dzień wyż umocni się, a jego centrum  znajdzie się nad wschodnią
Łotwą. Z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Na zachodzie kraju
niewielki spadek ciśnienia, a na wschodzie ciśnienie wzrośnie.

prognozę 31163/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Witold Wiążewski, dnia 2018-10-09 12:01 

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