
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 14.06.2018 do godz. 19:30 dnia 15.06.2018   

  W nocy w północnej części województwa zachmurzenie umiarkowane. W centrum i na południu
zachmurzenie umiarkowane okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, na szczytach Beskidów od 7°C do 9°C. Wiatr słaby,
północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-wschodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C,
w rejonach podgórskich około 21°C, na szczytach Beskidów od 15°C do 18°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 15.06.2018 do godz. 19:30 dnia 16.06.2018   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, wysoko
w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, w górach umiarkowany, północno-wschodni.
  W dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami niewielkie przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w Beskidach od 13°C do 16°C. Wiatr słaby
północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 14.06.2018 do godz. 19:30 dnia 15.06.2018   

Południowy wschód Polski pozostanie na skraju niżu znad południowo-wschodniej Europy,
w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kraju znajdzie się pod
wpływem słabego klina Wyżu Azorskiego, jedynie po południu nad północny zachód kraju
nasunie się płytka zatoka z mało aktywnym frontem atmosferycznym. Napłynie nieco
cieplejsze powietrze polarne morskie.
Ciśnienie nieznacznie wzrośnie.

ważność od godz. 19:30 dnia 15.06.2018 do godz. 19:30 dnia 16.06.2018   

Nad Polską przeważać będzie słaby wyż znad Morza Bałtyckiego, jedynie
południowo-wschodnie krańce kraju pozostaną na skraju niżu znad południowo-wschodniej
Europy, w strefie rozmytego frontu atmosferycznego. Zalegać będzie ciepłe powietrze
polarne morskie.
Ciśnienie będzie się wahać.

prognozę 17680/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Romuald Kaseja, dnia 2018-06-14 11:17 

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