Szlaki turystyczne
Czerwony pieszy szlak turystyczny - Szlak Partyzancki Małego Franka
Cały szlak ma 201 km długości i biegnie z Radomska przez Przedbórz, Sulejów, Polichno, Tomaszów
Mazowiecki, Inowłódz do Brudzewic. Na obszarze gminy znajduje się 16,35 km szlaku czerwonego.
Za rezerwatem Meszcze szlak prowadzi granicą gminy Wolbórz i sołectwa Polichno leśną dróżką, po
około 1,5 km szlak skręca na północny - wschód w stronę Żarnowicy Dużej, za drogą szlak dobiega
go granicy Sulejowskiego Parku Krajobrazowego a następnie odbija na południowy-wschód w dukt
leśny. Po niecałych 2km należy kierować się znów w kierunku północno - wschodnim, po czym szlak
biegnie granicą Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do Golesz Dużych, gdzie ulicą kieruje się w
stronę Swolszewic Dużych. Za Leonowem skręca w kierunku północnym w leśną ścieżkę i po około
4km dociera do granicy gminy Wolbórz.
Niebieski szlak turystyczny - Szlak Rzeki Pilicy
Łączna długość szlaku wynosi 121 km. Rozpoczyna się on w Piotrkowie Trybunalskim, kończy w
Krzętowie i przebiega przez następujące miejscowości: Barkowice Mokre, Bronisławów,
Swolszewice Duże, Smardzewice, Karolinów, Sulejów, Przedbórz. Długość szlaku w granicy gminy
Wolbórz wynosi 8,8km. Z Barkowic Mokrych szlak prowadzi ścieżkami leśnymi
południowo-wschodnią granicą Rezerwatu "Lubiaszów", przecina granicę gminy i kieruje się w
stronę Bronisławowa. Biegnie obok Ośrodka Wypoczynkowego "Wodnik", a następnie dalej w
kierunku północnym do drogi asfaltowej. Tam skręca na północny-wschód i drogą biegnie przez
Swolszewice Duże i niecały kilometr przed skrzyżowaniem prowadzi w stronę Zalewu Sulejowskiego
już poza granicami gminy Wolbórz.
Zielony szlak turystyczny - Szlak Rekreacyjny
Jest to szlak krótki o łącznej długości 22 km z czego 7,7 km przebiega przez tereny gminy Wolbórz.
Rozpoczyna się w Piotrkowie Trybunalskim, następnie biegnie przez Koło i obok leśniczówki skręca
do lasu w Polichnie i pokrywa się z granicą gminy Wolbórz, która w miejscu tym początkowo
prowadzi duktem, a później drogą. Szlak zielony przebiega dalej drogą aż do trasy NR 8. Koło
Muzeum Czyny Partyzanckiego i pomnika Czyny Zbrojnego w Polichnie skręca w kierunku
południowo-zachodnim i przez 0,5km biegnie trasą szybkiego ruchu po czym skręca na północ i
przebiega przez wieś Proszenie, która była służebną miejscowością dla letniej rezydencji biskupów
kujawskich. Poza granicami gminy Wolbórz szlak biegnie przez Gazomkę, aby następnie przeciąć
fragment gminy przez 1,75 km kierując się przez las na północny-zachód od Rezerwatu "Dęby w
Meszczach".
Szlak zielony kończy się w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego.
Czerwony szlak dla turystów zmotoryzowanych
Na obszarze gminy jego długość wynosi 11 km. Przebiega on drogami asfaltowymi, a w granicach
gminy turyści wjadą do niego drogą z Koła. Szlak prowadzi przez Golesze Małe, Golesze Duże,
Młoszów, w którym droga skręca na wschód w kierunku granicy gminy a następnie do Tomaszowa
Mazowieckiego.
Niebieski szlak kajakowy - Szlak Wodny Pilicy
Szlak ten ciągnie się prawie na całej długości rzeki od miejscowości Zarzecze przez Zbiornik
Sulejowski do ujścia Pilicy do Wisły. Jego długość jest równa 228 km. Według klasyfikacji
międzynarodowej na Zbiorniku Sulejowskim posiada on stopień trudności CL I (przejazd łatwy).

