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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 04.01.2019 do godz. 19:30 dnia 05.01.2019
W nocy zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, od zachodu regionu przechodzącymi
w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo możliwe opady marznącego deszczu. Opady
okresami o umiarkowanym natężeniu, początkowo powodować mogą przyrost pokrywy śnieżnej do
5 cm. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C wystąpi w pierwszej połowie nocy, później
nastąpi wzrost do około 2°C nad ranem. Wiatr umiarkowany, zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, wieczorem na wschodzie regionu przechodzące
w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 05.01.2019 do godz. 19:30 dnia 06.01.2019
W nocy zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady śniegu, początkowo także deszczu ze
śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od
-1°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 04.01.2019 do godz. 19:30 dnia 05.01.2019
Polska będzie w zasięgu zatoki niżu, którego ośrodek znad Estonii przez Białoruś
przemieści się nad Ukrainę. Z niżem tym będzie związany układ frontów atmosferycznych,
który przemieści się z północnego zachodu na południowy wschód kraju. W strefie układu
frontów przejściowo napłynie polarna morska masa powietrza, po przejściu tego układu
z północy napłynie powietrze arktyczne. Początkowo ciśnienie będzie spadać, w drugiej
połowie dnia zacznie rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 05.01.2019 do godz. 19:30 dnia 06.01.2019
Polska południowo-wschodnia będzie na skraju zatoki niżu znad Ukrainy i Morza Czarnego,
pozostały obszar kraju znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad Wielkiej Brytanii. Polska
pozostanie w arktycznej masie powietrza. Ciśnienie powoli będzie rosnąć.
prognozę 417/2019 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2019-01-04 11:50
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

