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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 16.01.2018 do godz. 19:30 dnia 17.01.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Głównie przed północą wystąpią
przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. Temperatura
minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, przed północą w porywach do 60
km/h, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu.
Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 17.01.2018 do godz. 19:30 dnia 18.01.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu.
Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Przed południem
możliwe słabe opady śniegu. Po południu opady śniegu, od zachodu województwa przechodzące
w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany,
po południu także dość silny, porywisty, po południu w porywach do 70 km/h,
południowo-zachodni i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 16.01.2018 do godz. 19:30 dnia 17.01.2018
W nocy, wraz z przemieszczającą się z zachodu na wschód zatoką niżową i leżącym w niej
frontem okluzji, będzie napływać wilgotna, polarna morska masa powietrza. Jedynie nad
północno-wschodnimi krańcami Polski utrzyma się jeszcze mroźne i suche powietrze
kontynentalne. W dzień Polska będzie na skraju niżu, którego ośrodek przemieści się znad
Mazur nad Litwę. Pogodę nad krańcami północno-wschodnimi będzie kształtować front
okluzji. Z zachodu będzie napływać polarna morska masa powietrza. W nocy początkowo
spadek, później wzrost ciśnienia, w dzień dalszy wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 17.01.2018 do godz. 19:30 dnia 18.01.2018
W nocy Polska będzie na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Łotwy, w dzień od zachodu
przejdziemy pod wpływ niżu, którego ośrodek będzie przesuwać się znad Morza Północnego
nad Ziemię Lubuską. Pod koniec dnia za frontem ciepłym, nad południowo-zachodnią część
kraju, napłynie powietrze polarne morskie ciepłe. W nocy wzrost, w dzień spadek
ciśnienia.
prognozę 1943/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-01-16 12:31
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

