
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 14.09.2018 do godz. 19:30 dnia 15.09.2018   

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana
suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od
12°C do 14°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą
kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.
W czasie burz wiatr porywisty.

W dzień zachmurzenie początkowo duże, później umiarkowane. Początkowo miejscami opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C,
wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 15.09.2018 do godz. 19:30 dnia 16.09.2018   

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach
podgórskich od 7°C do 9°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 7°C. Wiatr słaby, zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach
podgórskich od 15°C do 17°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 13°C. Wiatr słaby, zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 14.09.2018 do godz. 19:30 dnia 15.09.2018   

Nad przeważającym obszarem kraju zaznaczać się będzie skraj wyżu znad Bretanii, jedynie
na północy zaznaczy się płytka zatoka niżu znad Skandynawii, a na południu, południowym
wschodzie skraj niżu znad Morza Czarnego i związany z nim pofalowany front atmosferyczny,
w ciągu dnia stopniowo odsuwający się ku Ukrainie. W kraju dominować będzie dość chłodne
powietrze polarne morskie, jedynie w nocy i w pierwszej połowie dnia, na południowym
wschodzie utrzyma się obecność powietrza ciepłego, polarnego morskiego. Ciśnienie będzie
wolno rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 15.09.2018 do godz. 19:30 dnia 16.09.2018   

Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum przemieszczać się będzie znad Niemiec nad
Podkarpacie. Mimo obecności wyżu zaznaczy się strefa rozmytego frontu chłodnego,
przemieszczającego się z północy na południe kraju. Z zachodu, północnego zachodu
napływać będzie chłodne powietrze polarne, morskie. Ciśnienie w nocy będzie rosło,
w dzień będzie się nieznacznie wahać.

prognozę 28732/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Wałach, dnia 2018-09-14 11:38 

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