
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 19.06.2019 do godz. 19:30 dnia 20.06.2019   

   W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później małe. Początkowo miejscami
przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C,
w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 14°. Wiatr słaby,
zmienny, z przewagą południowego. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

  W dzień początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające około południa do
dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu
do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C,
wysoko w Beskidach od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. Wysoko
w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru
do 80 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 20.06.2019 do godz. 19:30 dnia 21.06.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Miejscami
przelotne opady deszczu i burze, po północy stopniowo zanikające. Temperatura minimalna
od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 12°C do
14°C.  Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-zachodniego. Wysoko w górach wiatr
słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od godzin południowych wzrastające
do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem.
W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura
maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 26°C, wysoko w Beskidach od
15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru
do 80 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 19.06.2019 do godz. 19:30 dnia 20.06.2019   

  Polska będzie pod wpływem zatoki niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Morza
Północnego nad Norwegię. Od zachodu przez kraj przemieszczać się będzie linia zbieżności.
Pozostaniemy w bardzo ciepłej masie powietrza pochodzenia polarnego. Przewiduje się
niewielkie wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 20.06.2019 do godz. 19:30 dnia 21.06.2019   

  Obszar Polski będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżu znad Skandynawii. Od zachodu
przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. W nocy i początkowo w ciągu dnia na
wschodzie zaznaczy się także wpływ odsuwającej się nad Białoruś i Ukrainę linii
zbieżności. Po południu na krańcach zachodnich kraju rozbuduje się słaby klin Wyżu
Azorskiego. Polska pozostanie w ciepłej masie powietrza, jedynie nad północnym zachodzie
zaznaczy się napływ chłodniejszej masy powietrza polarnego. Przewiduje się w nocy
niewielki spadek, w ciągu dnia powolny wzrost ciśnienia.

prognozę 425353/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Józef Warmuz, dnia 2019-06-19 11:40 
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 

strona 2 z 2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl


