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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.01.2019 do godz. 19:30 dnia 09.01.2019
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami
śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami
śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
skręcający wieczorem na północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2019 do godz. 19:30 dnia 10.01.2019
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem.
Na południu regionu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm. Temperatura
minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Na
południu regionu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 5 cm. Temperatura
maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.01.2019 do godz. 19:30 dnia 09.01.2019
Polska znajdować się będzie pod wpływem wypełniającego się niżu z frontem okluzji,
którego ośrodek będzie stopniowo przemieszczał się znad Pomorza nad południowy zachód
kraju. Pozostawać będziemy w stosunkowo ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.
Ciśnienie będzie rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2019 do godz. 19:30 dnia 10.01.2019
W nocy Polska będzie pod wpływem wypełniającego się niżu, którego ośrodek przemieszczać
się będzie na południowy wschód, poza granice kraju. W ciągu dnia od zachodu zacznie
rozbudowywać się klin wyżu z rejonu Irlandii. Z północy napływać będzie chłodne powietrze
pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie rosnąć.
prognozę 902/2019 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2019-01-08 12:00
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

