
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 22.07.2012 do godz. 19:30 dnia 23.07.2012   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem miejscami silne zamglenia
ograniczające widzialność do 2000 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby,
północny.
   W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr
słaby, północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 23.07.2012 do godz. 19:30 dnia 24.07.2012   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr
słaby, wschodni.
   W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu i wieczorem miejscami, zwłaszcza
w południowej części województwa,  wzrastające do dużego i możliwe burze z przelotnymi
opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby, w czasie burz
porywisty, wschodni i południowo-wschodni.
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