
Wyniki badań lokalnych na terenie Gminy Wydminy w zakresie problemów i oczekiwań młodzieży 

w wieku 15-19 lat (badania przeprowadzone w szkole w Wydminach i Gawlikach Wielkich podczas 

zajęć lekcyjnych). Badanie ankietowe przeprowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wydminach w lutym 2012 roku. 
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