
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 19.01.2023 do godz. 19:30 dnia 19.01.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura

maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.01.2023 do godz. 19:30 dnia 20.01.2023

  W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr

słaby, północno-zachodni i zachodni.

  W dzień  zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie przelotne opady

śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

północno-zachodni i północny.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 20.01.2023 do godz. 19:30 dnia 21.01.2023

  W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu. Na południu regionu możliwy przyrost

pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie całkowite z opadami śniegu. Opady okresami o natężeniu

umiarkowany, i przejściowo ograniczające widzialność do 500 m. Prognozowany przyrost

pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr

umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Miejscami powodować będzie zawieje

śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 19.01.2023 do godz. 19:30 dnia 20.01.2023

  Krańce południowe i południowo-wschodnie Polski będą w zasięgu niżu znad Rumunii.

Północny zachód będzie na skraju niżu znad Skandynawii. Pozostała część kraju znajdzie

się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Utrzyma się nad nami chłodne powietrze

polarne morskie. Ciśnienie wzrośnie.

Ważność od godz. 19:30 dnia 20.01.2023 do godz. 19:30 dnia 21.01.2023

  Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu przemieszczającego się znad Rumunii nad

południową część kraju. Na wschodzie i w centrum zaznaczy się strefa związanego z niżem

układu frontów atmosferycznych. Zachód Polski pozostanie w chłodnym powietrzu polarnym

morskim, nad wschodnią część Polski napłynie cieplejsza masa powietrza. Wystąpią wahania

ciśnienia.

prognozę 11168/2023 opracował synoptyk dyżurny Michał Mercik, dnia 2023-01-19 12:22

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