Lihula kommun, Estland
Befolkning: ca 3 300
Yta: Ca 367 km2
Läge: I Läänemaa län i västligaste Estland, just innanför de stora öarna Dagö och Ösel, ca
100 km sydväst om Tallin.
Hemsida: www.lihula.ee
Historia: Området runt Lihula har varit bebott i minst 5 000 år. Lihula nämns redan i början
av 1200-talet i samband med estländarnas frihetskamp mot tyskar, danskar och svenskar.
Under en del av 1200-talet var Lihula ett viktigt centrum och kan liknas vid huvudstad för
västra Estland och övärlden. Under lång tid på 15-, 16- och 1700-talen styrdes området av
svenskar och senare av ryssar.
Näringsliv: I Lihula finns småindustrier och servicenäringen har utvecklats under de senare
åren. Lihulas omgivning är en jordbruksbygd, men betydelsen av jordbruket har minskat efter
Estlands självständighet från dåvarande Sovjetunionen. Turismen har goda förutsättningar att
utvecklas vidare i takt med att ornitologer från när och fjärran söker sig till den fågelrika
Matsaluviken. Besökare erbjuds nyrenoverat boende och god mat till attraktivt pris.
Natur: Runt Matasluviken har man satsat stort på att ordna information för besökare, och
stora ansträngningar görs för att vidmakthålla hävden av det odlingslandskap som det rika
växt- och djurlivet är beroende av. Svenska WWF har bidragit till dessa arbeten, bl. a. genom
att hjälpa till med att åter få igång betesdrift på de vidsträckta gräsmarkerna runt viken. Delar
av området har en kalkbergrund och floran påminner en hel del om Ölands och Gotlands
flora. Det finns gott om orkidéer och mycket annat att titta på. I de inre delarna av kommunen
finns det också skogklädda områden och våtmarker.
Kontakter med Hylte: Hylte och Lihula har haft kontakt i över 10 år. Hylte-Lihula
Vänortsförening har på olika sätt skapat resurser så att man kunnat hjälpa till med upprustning
av byggnader och medverkat till att människor från de båda orterna har kunnat träffas. På det
kommunala planet har sedan 1998 lärare och elever haft möjligheter att träffas årligen och
lära av varandra. Ett antal mindre gemensamma utvecklingsprojekt har genomförts, bl.a.
omfattande erfarenhetsutbyte inom miljö och med sikte på uthållig utveckling. Sociala frågor
har också ägnats uppmärksamhet och det i Hylte utarbetade konceptet ”Tobaksfri trio” har
gått på export till Lihula.

Piecki kommun, Polen
Befolkning: ca 8 000
Yta: Ca 315 km2
Läge: Piecki ligger i Masurien i nordöstra Polen, ca 250 km sydost om Gdansk. Regionen
som Piecki kommun tillhör heter Warmien-Masurien och har Olsztyn som centralort.
Historia: Arkeologiska undersökningar har visat att området har varit bebott ända sedan äldre
stenåldern, redan omkring 10 000 år f. kr. Historien är bättre känd från 1400-talet och framåt.
Ett fredsavtal mellan Polen, Litauen och den tyska riddarorden år 1422 gjorde slut på långa
orostider och gjorde det möjligt för byar och städer att växa till. Området som Piecki ligger i
blev en del av Tyskland (Östpreussen), och det var först efter andra världskriget som området
blev polskt. Historien har gjort området speciellt exempelvis beträffande byggnadsstil och
musiktradition.
Näringsliv: I Piecki finns några större industrier, bl. a. en möbelfabrik och flera mindre
snickerier och annan tillverkningsindustri. Omgivningarna präglas av jordbruk och det finns
en större grisfarm i vilken svenska LRF har ägarintresse. Sedan lång tid har området varit ett
viktigt rekreationsområde för människor från de polska storstäderna. På senare tid har
turismen blivit allt viktigare, bl. a. genom att stora skaror tyskar nu söker sig hit. Stora
investeringar har gjorts och det finns flera fina anläggningar som erbjuder mycket prisvärd
mat och logi.
Natur: Landskapet runt Piecki präglas av låga kullar klädda med skog eller använda som
betesmark och många sjöar med klart vatten. Stora delar av Piecki kommun ligger inom
”Masuriska naturvårdsområdet” (Mazurian Landscape Park), ett naturskyddat område som är
av stort intresse både för friluftsliv och ur vetenskaplig synvinkel. Vattensystemen erbjuder
fantastiska möjligheter för kanotister och har man tur får man se både bävrar och uttrar. Av
större däggdjur finns både älg och varg. För den fågelintresserade kan man nämna att det
finns gott om vit stork och även svart stork, men den sistnämnda är inte så lätt att få syn på.
Kontakter med Hylte: Sedan 1995 har Hylte och Piecki samverkat inom flera olika
områden. Lärare och elever har träffats årligen på gemensamma språkläger och för gemensam
lärarfortbildning. Miljö och uthållig utveckling har också stått på programmet och här har
man samverkat med finansiellt stöd både från EU och från Sida. Politiker och tjänstemän har
också träffats och diskuterat hur kommunala ärenden hanteras. Drogförebyggande arbete
bland ungdomar har varit ett annat ämne där man utbytt erfarenheter. Inom turistnäringen kan
nämnas att Hyltes kontakter i området har lett till att ”Kulinarisk resa genom Halland” har fått
en motsvarighet i det område där Piecki ligger.

