Gmina Leśniowice usytuowana jest na obszarze powiatu chełmskiego, we
wschodniej części Lubelszczyzny. Należy podkreślić również przygraniczne położenie ,
potwierdzone przez małą odległość do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w
Dorohusku. W skład administracyjny gminy wchodzą 23 wsie połączone w 19 sołectw.
Zasadniczo teren gminy Leśniowice podzielony jest pomiędzy Pagóry Chełmskie i
Działy Grabowieckie. Tylko niewielką część zajmuje tzw. Obniżenie Dubienki.
W gminie Leśniowice zachowało się wiele obiektów zabytkowych, wartych ochrony i
zwiedzania. Bez wątpienia najcenniejszym z nich jest pozostałość po zespole zamkowym w
Sielcu, wzniesionym w 1588 roku przez Mikołaja Uhrowieckiego – starostę chełmskiego.
Sielecką twierdzę znacznie uszkodził przypadkowy wybuch prochu w 1678 roku, a potem
dzieła zniszczenia dopełniły rozbiórki. Na terenie przylegającym do sieleckiej fortecy
znajduje się dworek rodziny Rzewuskich wybudowany w II połowie XIX wieku. Obecnie
wykorzystywany jest na cele oświatowe. Sakralną perłą przy zespole zamkowym w Sielcu w
parku jest barokowa XVIII wieczna figura z rzeźbą NMP Assunty, czyli Wniebowziętej.
Trzeba zaznaczyć, że to najstarszy tego typu monument na Ziemi Chełmskiej. Inny
szczególny obiekt to ekumeniczna kapliczka św. Anny, patronki, która na początku XVII
wieku miała objawić się wiejskiej dziewczynie. Kolejną miejscowością , pełną skarbów z
przeszłości jest Kumów Plebański. Znajdziemy tam majestatyczny kościół parafialny pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który został wybudowany w latach 1821-1826. Na
miejscowym cmentarzy znajduje się kaplica grobowa rodziny Rzewuskich, w której
spoczywa m.in. hetman wielki koronny Wacław Rzewuski – żołnierz, polityk, poeta. Gmina
Leśniowice jest wciąż na początku drogi prowadzącej do statusu gminy turystycznej,
aczkolwiek ma wiele atutów, by się nią stać. W 2005 roku oddano do użytku Zalew wodny
„Maczuły” o powierzchni 26,6 ha. Gmina przy wsparciu środków unijnych wybudowała
infrastrukturę turystyczną wokół zbiornika. Przy zalewie wybudowano: plażę, molo i wieżę
widokową oraz miejsca odpoczynku, a także wyposażono go w sprzęt rekreacyjny – rowery
wodne i kajaki. Obiekt bardzo interesujący i godny polecenia. Przez teren gminy przebiega
trasa Szlaku rowerowego "Malowniczy Wschód", który łącznie na całej długości wynosi
blisko 200 kilometrów. „Malowniczy Wschód” to określenie najpełniej opisujące piękno
krajobrazów i dziedzictwa kulturowego gmin pogranicza chełmsko – lubomelskiego oraz ich
przyrodnicze bogactwo i zabytki.

