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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 22.09.2018 do godz. 19:30 dnia 23.09.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego. Nad ranem
możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C
do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.09.2018 do godz. 19:30 dnia 24.09.2018
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, na północy regionu okresami o natężeniu
umiarkowanym i silnym. Początkowo możliwe burze, głównie na południu regionu.
Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południu i do 30 mm na północy regionu.
Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 85 km/h, na południu regionu możliwe porywy do 100 km/h, południowy
i południowo-wschodni, po północy skręcający na północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80
km/h, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 22.09.2018 do godz. 19:30 dnia 23.09.2018
Południowo-wschodnie rejony Polski pozostaną na skraju wyżu znad Ukrainy, pozostała część
kraju będzie w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia z głównym ośrodkiem nad
Oceanem Arktycznym i wtórnym nad Holandią. Z zachodu i północnego zachodu nad Polskę
będzie napływała chłodna, polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.09.2018 do godz. 19:30 dnia 24.09.2018
Polska będzie pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek
przemieści się znad Niemiec przez centralną Polskę nad Białoruś. Z północnego zachodu
napłynie zimna, polarna morska masa powietrza, jedynie przejściowo wieczorem w niedzielę
i w nocy z niedzieli na poniedziałek, nad południowo-wschodnią i południową Polskę,
z południa, napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.
prognozę 32865/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2018-09-22 12:36
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

