
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 03.09.2017 do godz. 19:30 dnia 04.09.2017   

  W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i mżawki.
Temperatura minimalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, na szczytach
Beskidów od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych.

  W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od
14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, na szczytach Beskidów od 9°C do
11°C. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.09.2017 do godz. 19:30 dnia 05.09.2017   

  W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu i mżawki. Temperatura
minimalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, na szczytach Beskidów od
4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, nad ranem miejscami dość silny i porywisty, z kierunków
zachodnich. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie całkowite, po południu możliwe przejaśnienia. Opady deszczu, na
południu województwa o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 20
mm. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, na
szczytach Beskidów od 6°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h,
północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40
km/h), początkowo w porywach do 90 km/h, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 03.09.2017 do godz. 19:30 dnia 04.09.2017   

 Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodki znajdą się nad południowym Bałtykiem
oraz nad Białorusią i Ukrainą. Północno wschodnia i początkowo również wschodnia część
kraju pozostaną w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływać będzie chłodne
powietrze polarno-morskie.
Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.09.2017 do godz. 19:30 dnia 05.09.2017   

 Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieści się znad Polesia nad Wyżynę
Środkoworosyjską, w strefie frontu ciepłego. Napływać będzie nieco cieplejsza masa
powietrza.
Wystąpi niewielki wzrost ciśnienia.

prognozę 22518/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Anna Woźniak, dnia 2017-09-03 11:47 

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