
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 15.07.2019 do godz. 19:30 dnia 16.07.2019   

  W nocy zachmurzenie małe, po północy od zachodu województwa wzrastające do
umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od
7°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 9°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą
północno-zachodniego. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
i północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C, wysoko w Beskidach od
12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h; zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.07.2019 do godz. 19:30 dnia 17.07.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 10°C do
13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach
do 60 km/h; północno-zachodni.
  W dzień przed południem zachmurzenie umiarkowane i duże, później małe i umiarkowane.
Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, wysoko
w Beskidach od 13°C do 16°C. Wiatr umiarkowany, porywisty; zachodni skręcający na
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h;
północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 15.07.2019 do godz. 19:30 dnia 16.07.2019   

W nocy Polska będzie pod wpływem klina wyżu z centrum nad Anglią. Nad ranem od północy
obszar kraju będzie dostawać się na skraj niżu z ośrodkiem nad północnym Bałtykiem
i chłodnego frontu atmosferycznego, który w dzień będzie przemieszczał się do centrum
kraju. Jedynie województwa południowe pozostaną jeszcze w zasięgu słabnącego klina
wyżowego.
Nad Polskę będzie napływać powietrze polarne.
Ciśnienie początkowo w nocy nieznacznie wzrośnie, potem będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.07.2019 do godz. 19:30 dnia 17.07.2019   

Polska pozostanie na skraju niżu, którego ośrodek znad północnego Bałtyku przemieści się
nad Łotwę. W dzień przez północno-wschodnią część kraju będzie przemieszczać się wtórny,
płytki ośrodek niżowy. W nocy w centrum i na południowym wschodzie kraju zaznaczy się
strefa chłodnego frontu atmosferycznego.
Obszar kraju pozostanie w powietrzu polarnym.
W nocy ciśnienie będzie się wahać, w dzień nieznacznie spadnie.

prognozę 428826/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Iwona Lelątko, dnia 2019-07-15 12:17 

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