
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 16.10.2022 do godz. 19:30 dnia 16.10.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie
porywisty, z kierunków południowych.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 16.10.2022 do godz. 19:30 dnia 17.10.2022   

  W nocy początkowo zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe,
zanikające opady deszczu, zwłaszcza na północy regionu. Później rozpogodzi się, lokalnie
utworzy się mgła, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8°C do
11°C. Wiatr słaby, na Płaskowyżu Głubczyckim lokalnie umiarkowany, z kierunków
południowych.
  W dzień zachmurzenie małe. Rano lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 m.
Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty,
na Płaskowyżu Głubczyckim po południu w porywach lokalnie do 55 km/h, z kierunków
południowych.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 17.10.2022 do godz. 19:30 dnia 18.10.2022   

  W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie możliwa mgła, ograniczająca widzialność do 500 m.
Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, porywisty, na
Płaskowyżu Głubczyckim miejscami w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych.
  W dzień początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później od północnego zachodu
województwa wzrastające do dużego, aż do wystąpienia po południu opadów deszczu.
Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo lokalnie
porywisty, południowy i południowo-zachodni, później skręcający na zachodni
i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 16.10.2022 do godz. 19:30 dnia 17.10.2022   

  Polska będzie na skraju wyżu znad południowej Rosji, tylko na północy i zachodzie
zaznaczą się płytkie zatoki niżowe z mało aktywnym, falującym frontem. Z południowego
zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze polarne morskie, jedynie na krańcach
północno-wschodnich utrzyma się chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie będzie się lekko
wahać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 17.10.2022 do godz. 19:30 dnia 18.10.2022   

  Nad Polskę nasunie się płytka zatoka związana z niżem przemieszczającym się znad
Szwecji nad Rosję. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie wędrował chłodny front
atmosferyczny. Napłynie za nim chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie
wolno spadać.

prognozę 147262/2022 opracował synoptyk dyżurny Piotr Mańczak, dnia 2022-10-16 12:35 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział 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


