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godzina otrzymania ostrzeżenia 12:38; 

 
 
 

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM 
 

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz 
Morskich – Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na obszatze województwa 
zachodniopomorskiego od godz. 20:00 dnia 28.10.2017 r. do godz. 12:00 dnia 29.10.2017 r. 
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,  
w porywach do 90 km/h. Przejściowo w godzinach od 02:00 do 10:00 nastąpi wzrost 
prędkości wiatru, średnia prędkość wiatru od 40 km/h do 50 km/h, a porywy do 110 km/h. 
Wiatr zachodni nad ranem skręcający na północno-zachodni. Prawdopodobnie do godziny 
20:00 dnia 29.10 ostrzeżenie będzie kontynowane z niższym stopniem. 
Obowiązują: 
Do godz.20:00 dnia 28.10.2017 OSTRZEŻENIE nr 56 na SILNY WIATR/1 wydane  
o godz.14:17 dnia 27.10.2017. 
Do godz.12:00 dnia 29.10.2017 OSTRZEŻENIE nr 57 na INTENSYWNE OPADY 
DESZCZU/1 wydane o godz.11:54 dnia 28.10.2017. 
Stopień zagrożenia 2 (w 3-stopniowej skali). 
W związku z powyższym, 

 
zaleca się: 

 

1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne środki maso-

wego przekazu. 

2. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Zabrać 

z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez 

wiatr.  

3. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na 

zewnątrz posesji.  

4. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, 

tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków. 

5. Podróżując samochodem, zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu zabu-

dowanego i z lasu na otwartą przestrzeń. 

6. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie po-

dejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze. 
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OPRACOWAŁ 

Marek Skowroński 

 

 

Subregion NADMORSKI: Świnoujście oraz powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński. 

Subregion Zalew Szczeciński : Zalew Szczeciński, Świnoujście, Szczecin oraz powiaty: kamieński, policki, gole-

niowski. 

Subregion wewnętrzny ZACHODNI -  Szczecin oraz powiaty: goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, polic-

ki, pyrzycki, stargardzki. 

Subregion wewnętrzny WSCHODNI - powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, szczecinecki, świdwiński, 

wałecki. 
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