
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 27.05.2019 do godz. 19:30 dnia 28.05.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu. Możliwe burze. W drugiej połowie
nocy miejscami rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach
podgórskich od 12°C do 14°C, na szczytach Beskidów od 8°C do 12°C. Wiatr słaby,
z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h,
południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty, z kierunków
zmieniających się.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego. Przelotne opady
deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura
maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 23°C, na szczytach Beskidów
od 13°C do 16°C. Wiatr umiarkowany, południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny,
od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy, po południu skręcający na
północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków
zmieniających się.

ważność od godz. 19:30 dnia 28.05.2019 do godz. 19:30 dnia 29.05.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami zanikające burze.
Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach
podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr umiarkowany,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do
60 km/h, północny.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Zanikające przelotne
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do
15°C, na szczytach Beskidów od 6°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, północny. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 27.05.2019 do godz. 19:30 dnia 28.05.2019   

Będziemy pod wpływem niżu przemieszczającego się od Dolnego Śląska nad północno-wschodnią
Polskę, w strefie związanego z nim falującego frontu. Nad północno-zachodnią część kraju
napłynie chłodne powietrze polarne morskie, nad południowo-wschodnią zdecydowanie
cieplejsze powietrze, także polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień
zacznie rosnąć.

ważność od godz. 19:30 dnia 28.05.2019 do godz. 19:30 dnia 29.05.2019   

Od zachodu zacznie nasuwać się klin wyżowy. Z zachodu na wschód będą przemieszczały się
kolejne fronty: najpierw falujący, następnie front chłodny. Z północnego zachodu napłynie
chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.

prognozę 422172/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Grzegorz Mikutel, dnia 2019-05-27 11:04 

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