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

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 02.03.2018 do godz. 19:30 dnia 03.03.2018
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -14°C do -12°C. Wiatr
słaby, wschodni i północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 03.03.2018 do godz. 19:30 dnia 04.03.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -11°C do -9°C. Wiatr
słaby, wschodni i południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura
maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 02.03.2018 do godz. 19:30 dnia 03.03.2018
W nocy Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Zatoki
Biskajskiej, Kanału La Manche oraz na południu Europy. Ze wschodu i północnego wschodu
będzie napływać mroźne i suche kontynentalne powietrze. W dzień będziemy w obszarze
podwyższonego ciśnienia, pomiędzy pogłębiającym się niżem z ośrodkiem nad wschodnią
Ukrainą a rozległym układem niżowym z ośrodkami nad zachodnią Europą i w rejonie Zatoki
Biskajskiej. Z kierunków północnych nadal będzie napływać mroźne i suche kontynentalne
powietrze. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 03.03.2018 do godz. 19:30 dnia 04.03.2018
W nocy pozostaniemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, pomiędzy niżem z ośrodkiem nad
zachodnią Rosją, a rozległym układem niżowym z ośrodkami nad zachodnią Europą, w tym
samym suchym i mroźnym powietrzu. W dzień Polska znajdzie się na skraju układu niżowego
z ośrodkami nad zachodnią Europą, z południa i południowego wschodu zacznie napływać
cieplejsze powietrze. Niewielkie zmiany ciśnienia: w nocy wzrost, w dzień spadek.
prognozę 7738/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrona, dnia 2018-03-02 11:29
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

