
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 03.06.2019 do godz. 19:30 dnia 04.06.2019   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C,
w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, w Beskidach od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, wysoko
w górach okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, lokalnie zmienny.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego aż
do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie, zwłaszcza w górach opady
drobnego gradu. Suma opadów na południu regionu miejscami do 15 mm. Temperatura
maksymalna od 27°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 26°C, wysoko w Beskidach od
18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach umiarkowany, wschodni.
W rejonach burz porywy wiatru do 60 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.06.2019 do godz. 19:30 dnia 05.06.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i przelotne opady deszczu, początkowo
zanikające burze. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C
do 14°C, w Beskidach od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, wschodni, wysoko w górach słaby,
południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego aż
do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie, zwłaszcza w górach opady
drobnego gradu. Suma opadów na południu regionu miejscami do 20 mm. Temperatura
maksymalna od 27°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 26°C, wysoko w Beskidach od
18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach burz porywy
wiatru do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 03.06.2019 do godz. 19:30 dnia 04.06.2019   

Na północnym zachodzie i zachodzie kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa z chłodnym
frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Pozostały
obszar kraju będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Z południowego
zachodu napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie bez większych
zmian.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.06.2019 do godz. 19:30 dnia 05.06.2019   

Zachodnia Polska będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi, pozostały
obszar na skraju wyżu z centrum nad Rosją. Pozostaniemy w tej samej masie powietrza.
Niewielkie wahania ciśnienia.

prognozę 423047/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Łukasz Kiełt, dnia 2019-06-03 12:00 

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