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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 31.05.2017 do godz. 19:30 dnia 01.06.2017
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu województwa początkowo duże
z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C,
w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, na szczytach Beskidów od 6°C do 8°C. Wiatr słaby,
zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni
i zachodni.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach
podgórskich od 17°C do 20°C, na szczytach Beskidów od 14°C do 16°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.06.2017 do godz. 19:30 dnia 02.06.2017
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C,
w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, na szczytach Beskidów od 5°C do 7°C. Wiatr słaby,
zmienny, z przewagą zachodniego. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach
podgórskich od 19°C do 21°C, na szczytach Beskidów od 14°C do 18°C. Wiatr słaby,
północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 31.05.2017 do godz. 19:30 dnia 01.06.2017
Polska będzie znajdować się pomiędzy wyżem z centrum nad północno-zachodnimi Niemcami
i rozległym niżem z ośrodkiem w rejonie Morza Białego. Na północy kraju zaznaczy się
strefa mało aktywnego, rozmywającego się frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu
będzie napływać powietrze polarno-morskie.
Ciśnienie: na zachodzie kraju - nieznaczne wahania, na pozostałym obszarze - wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.06.2017 do godz. 19:30 dnia 02.06.2017
Obszar kraju będzie pod wpływem słabnącego wyżu, którego centrum przemieści się znad
Niemiec nad południowo-zachodnią Polskę. Z zachodu będzie napływać powietrze
polarno-morskie.
Ciśnienie: małe wahania, ale w dzień na południu kraju - spadek.
prognozę 13439/2017 opracował synoptyk dyżurny Szymon Pysz, dnia 2017-05-31 12:10

