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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 02.01.2019 do godz. 19:30 dnia 03.01.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, głównie
o słabym natężeniu. Wystąpi oblodzenie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura
minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu.
Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 03.01.2019 do godz. 19:30 dnia 04.01.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo możliwe rozpogodzenia.
Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C. Wiatr umiarkowany,
początkowo porywisty, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 02.01.2019 do godz. 19:30 dnia 03.01.2019
Polska wschodnia będzie w zasięgu niżu znad Białorusi, zachodnia w zasięgu wyżu znad
Anglii. Z północy napływać będzie chłodne powietrze arktyczne morskie. Ciśnienie będzie
rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 03.01.2019 do godz. 19:30 dnia 04.01.2019
W nocy prawie cały kraj przejdzie w zasięg wyżu znad Anglii, tylko krańce wschodnie
pozostaną w zasięgu wypełniającego się niżu znad Rosji, w dzień klin wspomnianego wyżu
obejmować będzie Polskę południową i wschodnią, nad pozostały obszar z północy nasunie
się zatoka niżu znad Szwecji, a wraz z nią ciepły front atmosferyczny. Obszar kraju na
ogół pozostawać będzie w zasięgu masy arktycznej morskiej, dopiero w ciągu dnia za
frontem ciepłym nad obszar Pomorza zacznie napływać powietrze cieplejsze, polarne
morskie. Ciśnienie będzie w nocy będzie rosło, w dzień zacznie spadać.
prognozę 169/2019 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2019-01-02 12:07
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

