
7 lipca 1997 r. po kilkudniowych intensywnych opadach  
w rejonie Masywu ŚnieŜnika wezbrały silnie rzeki Białej 
Lądeckiej i jej dorzecza. Wody spływające tą rzeką w duŜym 
stopniu przyczyniły się do powodzi tysiąclecia na terenie 
Kotliny Kłodzkiej. Woda przybrała gwałtownie w ciągu kilku 
godzin.  

Pierwsza fala przeszła przez Stronie Śląskie ok. godz. 
6.30 po przelaniu się wody przez tamę zbiornika retencyj-
nego na rzece Morawce. Druga fala nastąpiła po  
ok. 3 godzinach po intensywnym przyborze wody rzeki Mły-
nówki. Szacuje się, Ŝe w kulminacyjnym momencie natęŜe-
nie przepływu osiągnęło około 500 m³/s, czyli ok. 160 razy 
więcej od średniego. 

Na terenach górskich i w dolinach w jej górnym i środ-
kowym biegu silny nurt swoim impetem zrywał mosty i dro-
gi oraz rujnował domy, częściowo tylko zalewając tereny 
znajdujące się tuŜ przy rzece. W dolnym odcinku (poniŜej 
Lądka-Zdroju) Biała Lądecka rozlała się w szeroką dolinę 
zatapiając kolejne wsie począwszy od Radochowa. JuŜ za 
ujściem masy wody w połączeniu z tymi, które niosła Nysa 
Kłodzka spowodowały nagły przybór wód i zalanie Kłodzka 
bardzo wysoką falą powodziową sięgającą trzeciej kondy-
gnacji zabudowań.  

W ciągu kilku godzin rejon Stronia Śląskiego został od-
cięty od świata: nie działały połączenia telefoniczne 
(zatopione studzienki, zerwane linie), a drogi i linia kolejo-
wa zatopione lub wymyte. Mimo ustąpienia wody przez kil-
kanaście dni jedyną w miarę dobrą drogą, którą mógł docie-
rać w ten rejon jakikolwiek transport, była kręta górska 
droga przez Góry Złote. 

Ofiarą Białej Lądeckiej stał się w tych dniach mieszka-
niec Stronia Śląskiego, którego silny nurt porwał z mostu w 
okolicy ul. Dolnej. 
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