
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.01.2023 do godz. 19:30 dnia 25.01.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie słabe opady mżawki.

Wieczorem miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby,

zmienny.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.01.2023 do godz. 19:30 dnia 26.01.2023

   W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami silne zamglenia oraz lokalnie mgły

marznące ograniczające widzialność do 400 m. Lokalnie możliwe również słabe opady

marznącej mżawki powodującej gołoledź lub słabe opady śniegu. Na drogach ślisko.

Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, zmienny.

  W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe słabe opady śniegu. Rano gdzieniegdzie

silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura

maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, zmienny.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.01.2023 do godz. 19:30 dnia 27.01.2023

   W nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Lokalnie słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, północny.

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

Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 25.01.2023 do godz. 19:30 dnia 26.01.2023

  W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu znad Rosji. W dzień nad województwa północne

nasunie się płytka zatoka niżu znad Morza Arktycznego wraz z chłodnym frontem

atmosferycznym. Nad Polską utrzyma się wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie

będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 26.01.2023 do godz. 19:30 dnia 27.01.2023

  Będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia rozciągającym się od Atlantyku po Rosję. W

północnej połowie kraju zaznaczy się mało aktywny chłodny front atmosferyczny. Nad

Polską utrzyma się wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie lekko wzrośnie.
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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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