
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 07.01.2023 do godz. 19:30 dnia 07.01.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i

rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

południowy i południowo-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 07.01.2023 do godz. 19:30 dnia 08.01.2023

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie województwa miejscami wzrastające

do dużego. Lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, lokalnie około -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie województwa, a wieczorem także na

południu, okresami duże. Rano lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające

widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

miejscami porywisty, z kierunków południowych.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 08.01.2023 do godz. 19:30 dnia 09.01.2023

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe opady deszczu,

zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły

ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby,

lokalnie umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.

  W dzień początkowo zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, później wzrastające

do całkowitego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami

około 10 mm. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie

porywisty, południowy skręcający po południu na zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2023 do godz. 19:30 dnia 08.01.2023

  Polska będzie w ciepłym wycinku rozległego i głębokiego niżu znad Atlantyku, jedynie w

nocy i początkowo w dzień krańce wschodnie pozostaną jeszcze na skraju wyżu znad

zachodniej Rosji. Z południowego zachodu i zachodu napływać będzie powietrze polarne

morskie. Spadek ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 08.01.2023 do godz. 19:30 dnia 09.01.2023

  Polska pozostanie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Od zachodu ku

centrum wolno przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Z południowego

zachodu i zachodu nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie

spadać.
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prognozę 3886/2023 opracował synoptyk dyżurny Piotr Mańczak, dnia 2023-01-07 12:29

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