Spacer leśną ścieżką przyrodniczą na terenie uroczyska Ościsłowo
Wycieczka opracowana latem 2014 r. przez Marcina Maciąga (http://d-artagnan.x10.mx/)
dla portalu http://eciechanow.pl.
Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu może być spacer leśną ścieżką
przyrodniczą na terenie uroczyska Ościsłowo. Początek a zarazem koniec leśnej ścieżki stanowi
parking, który znajduje się 300 m od drogi krajowej nr 60 Ciechanów-Płock niedaleko Ościsłowa.
Jadąc samochodem z Ciechanowa należy skręcić w prawo ok. 1.5 km za Ościsłowem tuż za
pomnikiem hitlerowskiego terroru (ok. 18 km). Jadąc rowerem z Ciechanowa bezpieczniej jest
jechać mniej ruchliwą drogą przez Rutki Marszewice, Rutki Borki, Sulerzyż a stąd bezpośrednio
leśną drogą na parking (ok. 20 km) lub przez Ościsłowo (ok. 23 km). Drogę powrotną do
Ciechanowa można zaplanować przez Młock (ok. 24 km).
Leśna ścieżka przyrodnicza na terenie uroczyska Ościsłowo powstała w roku 1997 dzięki
staraniom Nadleśnictwa Ciechanów. Trasa ścieżki w kształcie żubra ma 3 km długości.
Orientacyjny czas jej przejścia wynosi ok. 1.5 godz., chociaż ten czas może się wydłużyć ponieważ
ścieżka w kilku miejscach jest słabo oznaczona. Ścieżka przeznaczona jest do spaceru, ale
bezproblemowo można pokonać ją rowerem. Trasa ścieżki w większości prowadzi przez różne
rodzaje lasów włącznie z mokradłami. Na trasie wycieczki znajdują się 32 punkty przystankowe. Z
umieszczonych tam tablic można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat otaczających nas
różnych gatunków roślin i zwierząt jakie można spotkać w lesie. A także dokarmiania zwierzyny,
utrzymania jej pogłowia na odpowiednim poziomie, ochrony mrowisk, wieszania budek lęgowych
dla ptaków, czy też ochrony lasu przed szkodliwymi owadami. Ponadto na trasie wycieczki
znajdują się liczne obiekty leśne uatrakcyjniające spacer. Została zbudowana na przykład kładka w
formie półkola, która pozwala dotrzeć w głąb terenu bagiennego, chociaż obecny jej stan nie
pozwala na nią wejść. Jest też ambona, kompleks paśników, krzesło myśliwskie umieszczone na
skraju uprawy leśnej, czy też remiza leśna, która zajmuje kilku arowy teren. Integralną częścią
ścieżki są miejsca do odpoczynku z ławeczkami. Trasę wycieczki kończy duże miejsce na ognisko
wykonane w formie półkolistej wiaty otaczającej palenisko.
Z lasem ościsłowskim związane są tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej. 20
lutego 1940 r. niemieccy zbrodniarze rozstrzelali tu ok. 1700 osób tylko dlatego, że były w
mniejszym lub większym stopniu upośledzone. W zbiorowej mogile pochowano tu również inne
bezimienne ofiary hitlerowskiego terroru. Chociaż nigdy nie ekshumowano ciał, szacuje się, że w
lesie ościsłowskim mogło zostać zamordowanych nawet 2000 Polaków. O tych tragicznych
wydarzeniach z przeszłości przypomina duży pomnik przy drodze krajowej przy wjeździe na
parking oraz dwa podobnie urządzone miejsca pamięci historycznej z cmentarzykiem, pomnikiem i
tablicą pamiątkową po drugiej stronie drogi krajowej (50 m od szosy, naprzeciwko wjazdu na
parking) oraz tuż przy parkingu.
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