
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 02.03.2023 do godz. 19:30 dnia 02.03.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na północy wzrastające do

umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby,

północno-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 02.03.2023 do godz. 19:30 dnia 03.03.2023

  W nocy zachmurzenie duże, na południu regionu początkowo z większymi przejaśnieniami.

Lokalnie mogą wystąpić słabe opady śniegu oraz silne zamglenia lub mgły ograniczające

widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków

północnych.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu na krańcach południowych regionu większe

przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

północno-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 03.03.2023 do godz. 19:30 dnia 04.03.2023

  W nocy, na północy regionu zachmurzenie duże, rano możliwe są słabe opady śniegu. Na

południu zachmurzenie małe i umiarkowane, rano wzrastające do dużego. Temperatura

minimalna od -5°C na południu do -1°C na północy regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, w

drugiej połowie nocy miejscami porywisty, zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i

krupy śnieżnej, rano i wieczorem także śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C.

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

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 02.03.2023 do godz. 19:30 dnia 03.03.2023

  Polska południowa i zachodnia pozostanie na skraju wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich, zaś

północna dostanie się na skraj niżu znad północnej Skandynawii. Pod wieczór, na krańcach

północnych, zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w chłodnej

masie powietrza pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 03.03.2023 do godz. 19:30 dnia 04.03.2023

  Polska będzie pod wpływem niżu z rejonu Zatoki Fińskiej. Z północy na południe Polski

przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym z  północy zacznie

napływać jeszcze chłodniejsze powietrze arktyczne. Ciśnienie będzie 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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