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Prognoza dla warmii i mazur
http://www.weatherdunajek.ugu.pl

Serwis prezentuje aktualną prognozę pogody dla województwa warmińsko mazurskiego. Prognozy pisane są
codziennie przeze mnie, gdy sytuacja w pogodzie jest dynamiczna śledzę rożne mapy i aktualizuje prognozy
na mojej stronie. Oprócz prognoz można spojrzeć na aktualne mapy satelitarne i detektory, które służą do
&quot;wyłapywanie&quot; burz, są bardzo przydatne w porze letniej. Na swojej stronie uruchomiłem również
dane z mojej prywatnej stacji meteo, która łączy się poprzez komputer i specjalne oprogramowanie, które
wysyła dane do internetu a te w formie wykresu i różnych tabel prezentowane są w odpowiednim dziale.
Portal działa już od roku w tym czasie nie jeden użytkownik przekonał się o pozytywnym działaniu strony,
szczególnie mam tu pod uwagę zjawiska burzowe, które dla mieszkańców Warmii i Mazur są niebezpieczne.
Dzięki aktualizacjom pisanym nawet kilka razy dziennie ( zależy od pogody )użytkownik może sprawdzić czy
ewentualna burza idzie w jego kierunku. Staram się ciągle udoskonalać swoją stronę przez dodawanie
aktualnych ostrzeżeń ogólnokrajowych jak i swoich. W dziale &quot;ciekawe zjawiska&quot; można
przeczytać o przyciągających uwagę chmurach i innych niezwykłych, fascynujących zjawiskach. Posiadam
również zbiór filmów z lat 2010, 11, 12. które można obejrzeć w specjalnym dziale na stronie. Raz na jakiś
czas staram się pisać, informować o ciekawych sytuacjach związanych z pogodą, do tego jest odpowiedni
dział &quot;artykuły&quot.
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