
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 18.02.2023 do godz. 19:30 dnia 18.02.2023 

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu,

przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami w

porywach do około 70 km/h, z kierunków zachodnich.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.02.2023 do godz. 19:30 dnia 19.02.2023

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów

miejscami około 10 mm. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr początkowo dość silny

i miejscami w porywach do około 70 km/h, później słaby i umiarkowany, zachodni.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu postępujące stopniowo większe

przejaśnienia. Okresami opady deszczu, w drugiej połowie dnia od północy województwa

zanikające. Prognozowana suma opadów lokalnie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 4°C

do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.02.2023 do godz. 19:30 dnia 20.02.2023

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby

i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni.

W dzień zachmurzenie duże, przejściowo z większymi przejaśnieniami. Przed południem

możliwe miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr

początkowo słaby i umiarkowany, okresami porywisty, później umiarkowany i dość silny, w

porywach miejscami do około 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 18.02.2023 do godz. 19:30 dnia 19.02.2023

Polska będzie pod wpływem układu niżowego z wypełniającym się ośrodkiem głównym znad

pogranicza Estonii i Rosji oraz ośrodkami wtórnymi, jeden z ośrodków wtórnych przemieści

się znad Danii przez południe naszego kraju nad Ukrainę. W dzień na zachodzie zacznie

rozbudowywać się klin związany z wyżem znad Zatoki Biskajską. Na południowym zachodzie i

południu zaznaczy swoją obecność fala frontowa. Będzie napływać na ogół chłodne

powietrze polarne morskie, tylko na południu przejściowo cieplejsze. W nocy i początkowo

w dzień małe zmiany, następnie szybki wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 19.02.2023 do godz. 19:30 dnia 20.02.2023

Polska w nocy przejściowo będzie w zasięgu klina wyżu znad północno-zachodniej Francji,

ale od północnego zachodu będzie dostawać się pod wpływ kolejnego aktywnego niżu z

układem frontów atmosferycznych, z ośrodkiem szybko przemieszczającym się z rejonu

Islandii nad Skandynawię i Bałtyk. Nadal będzie napływać powietrze polarne morskie, w

nocy chłodne, w dzień cieplejsze. W nocy małe zmiany, w dzień duży spadek ciśnienia.
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prognozę 28434/2023 opracował synoptyk dyżurny Janusz Zieliński, dnia 2023-02-18 12:30

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