
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 28.01.2023 do godz. 19:30 dnia 28.01.2023 

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie słabe opady śniegu lub

marznącej mżawki powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna od -1°C do 0°C. Wiatr

słaby, północny i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 28.01.2023 do godz. 19:30 dnia 29.01.2023

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe słabe opady

śniegu lub marznącej mżawki powodującej gołoledź. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C.

Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

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

do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 29.01.2023 do godz. 19:30 dnia 30.01.2023

W nocy zachmurzenie duże z przejściowymi rozpogodzeniami. Początkowo możliwe słabe opady

śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w drugiej

połowie nocy miejscami porywisty, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, deszczu ze

śniegiem, a przejściowo również deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr

umiarkowany i dość silny, w porywach do około 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 28.01.2023 do godz. 19:30 dnia 29.01.2023

Polska będzie znajdować się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, jedynie przejściowo

zaznaczać się będzie wpływ płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym,

która będzie przemieszczać się z północy na południe kraju. Z zachodu napływać będzie

powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 29.01.2023 do godz. 19:30 dnia 30.01.2023

Polska będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Botnickiej. Z

północnego zachodu na południowy wschód kraju powoli przemieszczać się będzie chłodny

front atmosferyczny, za którym z północnego zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsza

masa powietrza pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie nadal spadać.
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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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