
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 22.06.2020 do godz. 19:30 dnia 23.06.2020   

  W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później małe i umiarkowane.
Początkowo miejscami przelotne opady deszczu, głównie na południu województwa.
Temperatura minimalna od 11°C do 13°, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, na
szczytach Beskidów od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach
wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, północny.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Po południu na północnym
zachodzie województwa możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna
od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C, na szczytach Beskidów od 11°C do
14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 60 km/h, północny.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.06.2020 do godz. 19:30 dnia 24.06.2020   

  W nocy początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do dużego i opady deszczu
przemieszczające się z północnego wschodu na południowy zachód. Temperatura minimalna od
12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 8°C.
Wiatr słaby, początkowo miejscami umiarkowany; północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, północny.
  W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów od 10
mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 17°C do
19°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni
skręcający na północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północny
skręcający na północno-wschodni i wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 22.06.2020 do godz. 19:30 dnia 23.06.2020   

Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami, w nocy na wschodzie zaznaczy się
wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu napłynie chłodniejsza
i suchsza masa powietrza polarnego morskiego, tylko wschodnia część kraju pozostanie
w cieplejszym i bardziej wilgotnym powietrzu. Ciśnienie będzie rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.06.2020 do godz. 19:30 dnia 24.06.2020   

Zachód Polski będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieści się nad
Danię. Przez pozostały obszar kraju, z północnego wschodu na południe, będzie
przemieszczać się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Nadal będzie napływać powietrze
polarne morskie. Ciśnienie bez większych zmian.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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