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Ostrzezenie meteorologiczne Nr 11

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wroclawiu

Zjawisko/stopien zagrozenia Silny wiatr/1, Oblodzenie/]

Obszar województwo opolskie

Waznosc (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 08.02.20]5 do godz. ]5:00 dnia 08.02.20]5

Prognozuje sie wystapienie silnego wiatru o sredniej predkosci od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 75 km/h, z pólnocnego zachodu.

Przebieg Silny wiatr miejscami bedzie powodowal zawieje sniezne.

Rano prognozuje sie spadek temperatury powietrza ponizej ooe powodujacy zamarzanie

mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°e do _Joe, przy
gruncie do -4°e.

Prawdopodobienstwo Silny wiatr: 80%
wystapienia zjawiska(%) Oblodzenie: 80%

Uwagi Brak.

Dyzurny synoptyk Elzbieta Wojtczak-Gaglik

Godzina i data wydania godz. ]2:34 dnia 07.02.20]5

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIA TR/I woj.opolskie od 00:00/08.02 do 15:00/08.02.20] 5

SMS kierunek NW, predkosc 30-40 km/h, porywy 75 km/h

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/I woj.opolskie od 00:00/08.02 do 15:00/08.02.2015
temp. min. od -3 st. do -I st., przy gruncie do -4 st.

IMGW-PIB OSTRZEGA opolskie, silny wiatr od nocy 08.02 do popoludnia 08.02, srednia

RSO predkosc 30-40 km/h, w porywach do 75 km/h.

IMGW-PIB OSTRZEGA opolskie, oblodzenie dróg i chodników rano 08.02, spadek
temperatury do -4°e przy gruncie, slisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózno zm.).

Wszelkie dalsze udostepnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomosc sms) jest dozwolone wylacznie w formie
doslownej z bezwzglednym wskazaniem zródla informacji tj. IMGW-PIB.
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Ostrzezenie meteorologiczne Nr 12

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wroclawiu

Zjawisko/stopien zagrozenia Intensywne opady sniegu/1

Obszar województwo opolskie -subregionpoludniowy

Waznosc (cz. urz.) od godz. 06:30 dnia 09.02.2015 do godz. 17:00 dnia 09.02.2015

Na poludniu województwa opolskiego prognozuje sie miejscami wystapienie opadów sniegu
Przebieg o natezeniu umiarkowanym, powodujacych przyrost pokrywy snieznej od 10 cm do 12 cm,

lokalnie okolo 15 cm.

Prawdopodobienstwo
85%

wystapienia zjawiska(%)

Uwagi Brak.

Dyzurny synoptyk Krzysztof Salanyk

Godzina i data wydania godz. 19:07 dnia 08.02.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/l woj.opolskie sub.poludniowy od 06:30/09.02 do
17:00/09.02.2015 przyrost pokrywy 10-12 cm lokalnie 15 cm

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA opolskie, intensywne opady sniegu rano i w dzien 09.02, opady od 10
cm do 15 cm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózno zm.).

Wszelkie dalsze udostepnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomosc sms) jest dozwolone wylacznie w formie
doslownej z bezwzglednym wskazaniem zródla informacji tj. IMGW-PIB.


