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Komunikat pogodowy z dnia 05.10.2017
Dzisiaj przez północną Polskę, z zachodu na wschód, przesuwać się będzie szybko aktywny
niż z układem frontów atmosferycznych. Już wczesnym popołudniem ośrodek niżowy
znajdzie się w okolicach Gorzowa i będzie przemieszczać się przez północ Ziemi Lubuskiej,
północną Wielkopolskę, Kujawy,
a wieczorem dotrze nad północną część Mazowsza, a następnie przesunie się
w kierunku Włodawy. Nad ranem niż opuści Polskę i znajdzie się na pograniczu Białorusi z
Ukrainą. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są na południe
od toru przemieszczania się aktywnego niżu.
IMGW wydał już wczoraj wieczorem pierwsze ostrzeżenia stopnia 2 o silnym wietrze dla
zachodniej i centralnej Polski, a dzisiaj rano kolejne ostrzeżenia dla województw
południowych i południowo-wschodnich.
Dzisiaj, na zachodzie, a wieczorem także w centrum porywy wiatru mogą osiągać lokalnie
115 km/h, a na południu województwa lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego możliwe są
porywy wiatru do 130 km/h.
W nocy z 05/06.10 najsilniejsze porywy wiatru wystąpią początkowo w centrum kraju
lokalnie do 115 km/h, a na południu i południowym-wschodzie do 100 km/h.
Silne porywy wiatru, miejscami intensywne opady deszczu (od Pomorza Zachodniego
przez Kujawy , Mazowsze po Podlasie i północną Lubelszczyznę) oraz lokalne burze
mogą powodować znaczne szkody. Wystąpi także znaczny spadek ciśnienia, a potem
szybki wzrost, co może także wpływać na pogorszenie warunków biometeorologicznych.
Obowiązujące ostrzeżenia o silnym wietrze stopnia 2 dla następujących województw:
- zachodniopomorskiego
- lubuskiego
- dolnośląskiego
od około godziny 16:00,17:00 dnia 05.10 do godziny 00:00 dnia 06.10:
- wielkopolskiego
- opolskiego
- łódzkiego
- śląskiego

od około godziny 18:00, 19:00 dnia 05.10 do godziny 04:00, 05:00 dnia 06.10:
- mazowieckiego
- świętokrzyskiego
- małopolskiego
od godziny 21:00 dnia 05.10 do godziny 06:00, 07:00 dnia 06.10:
- lubelskiego
- podkarpackiego
Obowiązujące ostrzeżenie o silnym wietrze stopnia 1 dla województwa:
- kujawsko-pomorskiego, subregion południowy
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Oprac. Maria Waliniowska, synoptyk CNO-PSHM

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.10.2017 do godz. 19:30 dnia 06.10.2017
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich. Okresami
przelotne opady deszczu. W centrum kraju opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym,
lokalnie prognozowana suma do 25 mm. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze
śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C, na wybrzeżu lokalnie do 12°C. Wiatr
przeważnie dość silny (tylko na północnym wschodzie umiarkowany), miejscami silny, średnia
prędkość do 50 km/h, porywisty z kierunków zachodnich. Na południu, południowym wschodzie oraz
miejscami w centrum porywy wiatru do 115 km/h, na południowym zachodzie kraju początkowo
porywy do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h, po północy słabnące do 65 km/h. Wysoko w górach
porywy wiatru do 140 km/h.
W dzień zachmurzenie przeważnie duże. Okresami przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze.
Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C.
Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h, w obszarach
podgórskich i w górach do 80 km/h.
PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 19:30 dnia 06.10.2017 do godz. 19:30 dnia 07.10.2017
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe, przelotne opady deszczu,
wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 5°C do 9°C, na
wybrzeżu lokalnie do 11°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, z kierunków
zachodnich.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i
północy kraju przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach możliwe opady śniegu z deszczem.
Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, lokalnie na północy i
zachodzie porywisty, z kierunków zachodnich

Oprac. Maria Waliniowska, synoptyk CNO-PSHM
Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem
IMGW-PIB jako źródła informacji.

Bieżące informacje pogodowe: www.pogodynka.pl lub www.imgw.pl

