
 

        Warszawa, dn. 3.08.2021 r. 

INFORMACJA PRASOWA  

Zaproszenie na Budlex Międzynarodowy Festiwal Szachowy Kopernik 

W ostatnią sobotę, 31 lipca ruszył Budlex Międzynarodowy Festiwal Szachowy Kopernik. 

W ramach Turniejów Sportowych KOPERNIK rozegrane zostaną cztery turnieje szachowe, w 
tym 3 szachów klasycznych 9-dniowych:  
1) Turniej OPEN A , FIDE 1800+ 
2) Turniej OPEN B , FIDE do 1800 
3) Turniej OPEN C , Juniorzy do lat 14 
oraz 1 szachów błyskawicznych 1-dniowy: 
4) Otwarte Mistrzostwa Torunia w Szachach Błyskawicznych, 

„Królewska gra jak nazywane są szachy, zyskuje na popularności, może dlatego, że 
praktycznie każdy może uprawiać tą dyscyplinę. Prezes firmy Budlex Michał Koślacz jest  
wielkim entuzjastą szachów. Kształtuje ona hart ducha, opiera się na twardych regułach 
matematyki, wymaga skupienia, konsekwencji i strategii. Uczy patrzenia szeroko i z 
wyobraźnią. Ten zestaw cech jest nam szczególnie bliski w codziennej pracy i realizowaniu 
projektów deweloperskich. Dlatego jako Budlex wspieramy tego rodzaju inicjatywy, objęliśmy 
też patronatem młodą szachistkę Alicję Śliwicką i życzymy jej dużo sukcesów” - powiedziała 
Małgorzata Mellem członek zarządu Budlex Sp. z o.o. 

Gorąco zapraszamy wszystkich pasjonatów do uczestnictwa, a także do kibicowania.  
Szczególnie spektakularne i widowiskowe są partie szachów błyskawicznych w tej kategorii 
zostanie wyłoniony Mistrz Torunia na 2021 rok.  

Na zakończenie turnieju i uroczyste wręczenie nagród zaproszony został Prezydent Miasta 
Torunia, spodziewany jest również udział Wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji 
Szachowej FIDE, oraz Prezesa TIS Toruń (Toruńska Infrastruktura Sportowa). 

Zapraszamy serdecznie 



Budlex 

Budlex Sp. z o.o. to ogólnopolska firma deweloperska z ponad 34 letnią tradycją. Firma 
powstała w 1987 roku w Toruniu i jest jednym z najstarszych oraz najbardziej 
doświadczonych deweloperów na polskim rynku nieruchomości. Spółka ma w swoim 
portfolio ponad 8000  wybudowanych mieszkań w 176 inwestycjach mieszkaniowych w 63 
różnych lokalizacjach Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i  Olsztyna. Najwyższa jakość budowy 
i usług, inteligentne, nowoczesne rozwiązania oraz innowacyjność zdecydowały o doskonałej 
opinii jaką od lat Budlex cieszy się wśród klientów. www.budlex.pl 

Zapraszamy do śledzenia firmy Budlex na Facebooku:  
https://www.facebook.com/zamieszkaj.u.siebie 
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