
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 02.02.2023 do godz. 19:30 dnia 02.02.2023 

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami

przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 02.02.2023 do godz. 19:30 dnia 03.02.2023

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i lokalnie zanikające

przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od zachodu regionu wzrost

zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, północno-zachodni skręcający na południowy.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu lub wieczorem z większymi

przejaśnieniami. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Rano lokalnie

możliwy krótkotrwały deszcz marznący, powodujący gołoledź. Po południu lub wieczorem

możliwe burze. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym; prognozowana suma od 5 mm do 15

mm. Miejscami przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od

3°C do 6°C. Wiatr początkowo umiarkowany, okresami porywisty, po południu umiarkowany i

dość silny, w porywach do 75 km/h, południowy skręcający na północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 03.02.2023 do godz. 19:30 dnia 04.02.2023

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu po północy przechodzące w

deszcz ze śniegiem i śnieg, nad ranem od północy województwa zanikające. Temperatura

minimalna od -1°C do 0°C. Wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h, po północy lub nad

ranem słabnący do umiarkowanego i w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, głównie w

drugiej połowie dnia. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany,

porywisty, początkowo na południu województwa w porywach do 60 km/h, północny i

północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 02.02.2023 do godz. 19:30 dnia 03.02.2023

W nocy na wschodzie Polski zaznaczy się zatoka niżu znad Rosji, pozostała część kraju

znajdzie się w zasięgu klina wyżu z rejonu Zatoki Biskajskiej. Nad ranem od zachodu

nasunie się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. W dzień znajdziemy się w

zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Bałtyku

na południowy wschód, w głąb kraju. Z zachodu i północnego zachodu będzie napływało

wilgotne powietrze polarne morskie, w dzień coraz chłodniejsze. Wystąpią wahania

ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 03.02.2023 do godz. 19:30 dnia 04.02.2023
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Polska będzie początkowo w zasięgu niżu odsuwającego się znad Podkarpacia nad Ukrainę. Od

zachodu rozbuduje się stopniowo klin wyżu z centrum nad Półwyspem Bretońskim. Z północy

będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie szybko

wzrastać.

prognozę 19683/2023 opracował synoptyk dyżurny Janusz Zieliński, dnia 2023-02-02 12:19

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