
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 18.09.2017 do godz. 19:30 dnia 19.09.2017   

   W nocy zachmurzenie umiarkowane, początkowo miejscami duże i możliwe zanikające
przelotne opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura
minimalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, na szczytach Beskidów od
4°C do 7°C. Wiatr słaby, zmienny.

  W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C,
na szczytach Beskidów od 8°C do 10°C. Wiatr początkowo słaby, wzmagający się do
umiarkowanego, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
północno-wschodni i wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.09.2017 do godz. 19:30 dnia 20.09.2017   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do 15
mm. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, na
szczytach Beskidów od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko
w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

  W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C,
w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, na szczytach Beskidów od 6°C do 9°C. Wiatr
umiarkowany, północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, po południu porywisty,
z kierunków północnych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 18.09.2017 do godz. 19:30 dnia 19.09.2017   

 Polska dostanie się pod wpływ klina wyżowego, jedynie krańce północne będą na skraju
wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad północno-zachodnią Rosją. Po południu nad
południe kraju zacznie nasuwać się niż znad południowej Europy. Napływać będzie chłodne
powietrze polarno-morskie. W nocy wzrost, w ciągu dnia wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.09.2017 do godz. 19:30 dnia 20.09.2017   

 Przeważająca część kraju będzie w słabym klinie wyżowym, w chłodnym powietrzu
polarno-morskim. Południowy wschód kraju znajdzie się pod wpływem niżu z ośrodkami
w rejonie Adriatyku i Bałkanów oraz cieplejszego powietrza polarno-morskiego. Na północy
kraju wzrost, na południu wahania ciśnienia.

prognozę 23693/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Michał Solarz, dnia 2017-09-18 11:41 

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