
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 24.02.2023 do godz. 19:30 dnia 24.02.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady

deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami

porywisty, z kierunków zachodnich.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 24.02.2023 do godz. 19:30 dnia 25.02.2023

  W nocy zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C

do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, rano miejscami w porywach do 55

km/h, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, po południu przechodzące w deszcz

ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami

dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.02.2023 do godz. 19:30 dnia 26.02.2023

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C.

Spadek temperatury miejscami może powodować oblodzenie dróg i chodników. Wiatr

przeważnie umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty,

północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 24.02.2023 do godz. 19:30 dnia 25.02.2023

  Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu wędrującego znad Bałtyku w kierunku Rosji.

Początkowo na południu i południowym wschodzie będzie przebiegał zafalowany front, który

odsunie się poza Polskę. Na północy kraju zaznaczy się front okluzji. Z północnego

zachodu będzie napływało coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie, w dzień z

domieszką powietrza arktycznego. Ciśnienie będzie spadać, w dzień od zachodu zacznie

rosnąć.

Ważność od godz. 19:30 dnia 25.02.2023 do godz. 19:30 dnia 26.02.2023

  Bedziemy nadal pod wpływem niżu znad Rosji, przez Polskę przemieszczać się będzie front

okluzji. W dzień na zachodzie Polski słabo zaznaczy swoją obecność klin wyżu znad Wysp

Brytyjskich. Napływać będzie powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie rosnąć.
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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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