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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 13.09.2017 do godz. 19:30 dnia 14.09.2017
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami, głównie w północnej połowie województwa, opady
deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, na szczytach Beskidów od 10°C do 12°C.
Wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich w porywach do 80 km/h,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny (od 40 km/h do 50 km/h),
w porywach do 110 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do
23°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 15°C.
Wiatr początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący do umiarkowanego,
południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h),
w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 14.09.2017 do godz. 19:30 dnia 15.09.2017
W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy rozpogodzenia. Początkowo opady
deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, na
szczytach Beskidów od 5°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 90 km/h,
południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane.
w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, na
umiarkowany, porywisty, zachodni. Wysoko w
40 km/h), w porywach do 70 km/h, słabnący

Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C,
szczytach Beskidów od 6°C do 8°C. Wiatr
górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do
stopniowo do umiarkowanego, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 13.09.2017 do godz. 19:30 dnia 14.09.2017
Pogodę w Polsce będzie kształtować rozległy układ niżowy z ośrodkami: pierwszym znad
południowej Skandynawii, który przesunie się nad Bałtyk i drugim w okolicy Morza Białego.
Związany z nim będzie, przemieszczający się z zachodu na wschód, pofalowany chłodny front
atmosferyczny. Z zachodu napłynie chłodna masa powietrza polarno-morskiego.
Prognozuje się początkowo niewielki spadek, a w ciągu dnia wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 14.09.2017 do godz. 19:30 dnia 15.09.2017
W ciągu kolejnej doby północna część kraju pozostanie w zasięgu niżu, południowa
dostaje się pod wpływ wyżu znad Węgier. Napłynie chłodna masa powietrza
polarno-morskiego.
Prognozuje się wzrost ciśnienia.
prognozę 23282/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Adam Michniewski, dnia 2017-09-13 12:23
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

