Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
Na okres: od godz. 19:30 dnia 31.01.2018 (środa)
do godz. 19:30 dnia 05.02.2018 (poniedziałek)
31.01/01.02 - 01.02 (środa/czwartek - czwartek)
Zachmurzenie duże, w dzień z większymi przejaśnieniami. W nocy opady deszczu, w wyższych
partiach regionu przechodzące w deszcz ze śniegiem. W dzień możliwe przelotne opady
deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura
maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w nocy
początkowo w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
01/02 - 02.02 (czwartek/piątek Zachmurzenie umiarkowane i duże.
Temperatura minimalna od -2°C do
umiarkowany, okresami porywisty,

piątek)
W dzień przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
0°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr
zachodni i północno-zachodni.

02/03 - 03.02 (piątek/sobota - sobota)
Zachmurzenie duże. W nocy opady śniegu i śniegu z deszczem przechodzące w deszcz, w dzień
okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Temperatura maksymalna od
6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h,
południowo-zachodni i zachodni.
03/04 - 04.02 (sobota/niedziela - niedziela)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura
minimalna od 4°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.
04/05 - 05.02 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)
Zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura
minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany,
okresami porywisty, zachodni skręcający na północny.
prognozę 3671/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-01-29 13:30
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.
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