
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO  - AKTUALIZACJA
Aktualizacja dotyczy: blędu edytorskiego

Ważność: od godz. 13:30 dnia 03.01.2023 do godz. 19:30 dnia 03.01.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo miejscami

słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

okresami porywisty, zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 03.01.2023 do godz. 19:30 dnia 04.01.2023

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr

słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane, od zachodu regionu wzrastające do dużego. Po południu

okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr początkowo słaby i

umiarkowany, okresami porywisty, po południu umiarkowany i dość silny, w porywach

miejscami około 70 km/h, południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 04.01.2023 do godz. 19:30 dnia 05.01.2023

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.

Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach około 70

km/h, zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach około

70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 03.01.2023 do godz. 19:30 dnia 04.01.2023

  W nocy Polska będzie w zasięgu klina wyżu rozciągającego się od Atlantyku po Europę

Centralną. W ciągu dnia od zachodu obszar kraju zacznie dostawać się pod wpływ niżu znad

Morza Północnego. Na zachodzie kraju zaznaczać się będzie strefa ciepłego frontu

atmosferycznego. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie, w nocy dość

chłodne, w dzień coraz cieplejsze. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 04.01.2023 do godz. 19:30 dnia 05.01.2023

  Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek będzie przemieszczać się znad Danii nad

Białoruś. Z niżem związany będzie okludujący się układ frontów atmosferycznych. Z

zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie, w dzień ciepłe, w nocy nieco

chłodniejsze. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień od zachodu stopniowo rosnąć.

prognozę 1490/2023 opracował synoptyk dyżurny Barbara Wrona, dnia 2023-01-03 13:16
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Reklamacje dotyczące produktu można  składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl.
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