
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 20.01.2023 do godz. 19:30 dnia 20.01.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe

przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°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 i całkowite. Od wschodu województwa postępujące opady śniegu,

okresami o natężeniu umiarkowanym, przejściowo ograniczające widzialność do 500 m.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Temperatura minimalna od -3°C do

-1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem okresami dość silny i porywisty, północny i

północno-zachodni. Gdzieniegdzie może powodować zawieje śnieżne.

   W dzień zachmurzenie duże i całkowite z opadami śniegu, okresami o natężeniu

umiarkowanym, przejściowo ograniczające widzialność do 500 m. Po południu opady

stopniowo słabnące. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Temperatura

maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60

km/h, północno-zachodni i północny. Gdzieniegdzie może powodować zawieje śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 21.01.2023 do godz. 19:30 dnia 22.01.2023

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie słabe opady śniegu.

Możliwa również mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura

minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

  W dzień zachmurzenie duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C

do 1°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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 i Ukrainy

nad południowo wschodnią część kraju. Na wschodzie i w centrum zaznaczy się strefa

związanego z tym niżem układu frontów atmosferycznych. Zachód Polski pozostanie w

chłodnym powietrzu polarnym morskim, nad wschodnią część kraju napłynie cieplejsza masa

powietrza. Wystąpią wahania ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 21.01.2023 do godz. 19:30 dnia 22.01.2023

  Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, jednak wschodnia część kraju

nadal pozostanie w zasięgu niżu z frontem atmosferycznym. Będziemy w masie powietrza

polarnego morskiego. Wzrost ciśnienia.
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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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