
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 09.01.2023 do godz. 19:30 dnia 09.01.2023 

  Po południu zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do

7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego

Ważność: od godz. 19:30 dnia 09.01.2023 do godz. 19:30 dnia 10.01.2023

  W nocy zachmurzenie na ogół duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od

1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i

północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 10.01.2023 do godz. 19:30 dnia 11.01.2023

  W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Możliwa mgła ograniczająca widzialność do

300 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura

maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2023 do godz. 19:30 dnia 10.01.2023

  W nocy Polska znajdzie się pomiędzy niżem znad Morza Północnego a niżem znad Bałkanów.

W dzień nad południowo-zachodnią część kraju nasunie się słaby klin wyżowy. Nad

wschodnią połową kraju będzie przebiegała strefa pofalowanego frontu, który bardzo wolno

będzie odsuwał się poza naszą wschodnia granicę. Pozostaniemy w dość ciepłym i wilgotnym

powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie rosło.

Ważność od godz. 19:30 dnia 10.01.2023 do godz. 19:30 dnia 11.01.2023

  Do północy Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, później od

północnego zachodu nasunie się zatoka związana z niżem nad Morzem Północnym oraz układ

frontów atmosferycznych. Na krańcach południowo-wschodnich będzie zaznaczać się strefa

frontu ciepłego. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne

morskie. Wystąpią wahania ciśnienia.

prognozę 5026/2023 opracował synoptyk dyżurny Barbara Wrona, dnia 2023-01-09 11:34

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