
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 28.08.2019 do godz. 19:30 dnia 29.08.2019   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami zachmurzenie duże, przelotne opady
deszczu i burze. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 14°C do
17°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 18°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, lokalnie
zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W czasie
burz wiatr porywisty.

  W dzień zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu miejscami
przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz miejscami do 30
mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 26°C
do 29°C, wysoko w Beskidach od 22°C do 25°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr
w porywach do 80 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 29.08.2019 do godz. 19:30 dnia 30.08.2019   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu
i burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura minimalna od 17°C do
19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 18°C. Wiatr
słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny z przewagą zachodniego. W czasie
burz wiatr w porywach do 70 km/h.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady
deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm, możliwy grad.
Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C, wysoko
w Beskidach od 21°C do 24°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr
słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 28.08.2019 do godz. 19:30 dnia 29.08.2019   

Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim, jedynie
wschodnie krańce kraju pozostaną w nocy pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji. Do kraju
napływać będzie gorąca masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Przewiduje się niewielki
spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 29.08.2019 do godz. 19:30 dnia 30.08.2019   

Obszar Polski będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem
atmosferycznym, od zachodu kraju będzie się rozbudowywać klin wyżowy. Za frontem do kraju
napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego. Ciśnienie będzie
rosnąć.

prognozę 435510/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Alina Jasek-Kamińska, dnia 2019-08-28 11:45 

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