
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

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

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C,
w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 7°C. Wiatr słaby,
z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
północno-zachodni i północny.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach
podgórskich około 17°C, na szczytach Beskidów od 12°C do 15°C. Wiatr słaby,
północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków północnych.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.09.2018 do godz. 19:30 dnia 17.09.2018   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C,
w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 7°C. Wiatr słaby,
z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowy.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach
podgórskich od 20°C do 22°C, na szczytach Beskidów od 14°C do 17°C. Wiatr słaby,
z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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

Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się znad południowych Niemiec
w kierunku Podkarpacia. Początkowo na północy kraju zaznaczać się będzie strefa rozmytego
frontu chłodnego, a wieczorem na krańcach północno-zachodnich delikatnie zaznaczy się
wpływ frontu ciepłego związanego z Niżem Islandzkim. Z zachodu napływać będzie chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie rosło, w dzień będzie się nieznacznie
wahać.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.09.2018 do godz. 19:30 dnia 17.09.2018   

Przeważająca część kraju pozostanie w zasięgu wyżu, którego centrum znad Podkarpacia
przemieści się nad Ukrainę. Na północy kraju zaznaczy się wpływ chłodnego frontu
atmosferycznego, związanego z zatoką niżową, która znad Skandynawii i Morza Północnego
przemieszczać się będzie na wschód. Chłodne powietrze polarne morskie w ciągu dnia od
zachodu będzie stopniowo wypierane przez nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.
Ciśnienie zacznie powoli spadać.

prognozę 28845/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Michał Solarz, dnia 2018-09-15 12:06 

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