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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.05.2019 do godz. 19:30 dnia 24.05.2019
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Początkowo możliwe burze. Prognozowana suma opadów na północy województwa do 15 mm, na
południu województwa do 35 mm. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, w rejonach
podgórskich od 4°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny.
W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do
20°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
północno-zachodni i północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.05.2019 do godz. 19:30 dnia 25.05.2019
W nocy zachmurzenie umiarkowane i małe, jedynie początkowo możliwe zachmurzenie duże.
Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8°C
do 10°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, w Beskidach od 4°C do 7°C. Wiatr słaby,
północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, i dość silny, porywisty,
zachodni i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie
deszczu, oraz burze.
14°C do 16°C, wysoko
wiatr umiarkowany, i

duże z większymi przejaśnieniami.
Temperatura maksymalna od 20°C do
w Beskidach od 9°C do 14°C. Wiatr
dość silny, porywisty, zachodni i

Miejscami możliwe przelotne opady
22°C, w rejonach podgórskich od
słaby, zachodni. Wysoko w górach
północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.05.2019 do godz. 19:30 dnia 24.05.2019
Wschodnia Polska pozostanie na skraju wypełniającego się niżu znad Morza Czarnego; nad
zachodnią rozbuduje się słaby wyż z centrum nad Czechami. Będziemy w tej samej ciepłej
i wilgotnej masie powietrza. Ciśnienie bez większych zmian.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.05.2019 do godz. 19:30 dnia 25.05.2019
Północne i wschodnie województwa kraju pozostaną w zasięgu niżu z ośrodkiem głównym nad
Morzem Bałtyckim i wtórnymi nad Białorusią i Morzem Czarnym; pozostały obszar będzie
w słabym wyżu z centrum nad Czechami i Austrią. Z północnego zachodu zacznie napływać
chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie bez większych zmian.
prognozę 421670/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Ramza, dnia 2019-05-23 11:23
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

