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Tele5
Stacja telewizyjna Tele5 istnieje ponad 15 lat. Za jej powstanie w 2002 roku, rozwój i sukcesy odpowiada włoska spółka Fincast, która posiadała w swoim portfolio takie kanały jak: 
Topshop czy Polonia 1. W ramówce stacji obecne są zarówno nowe filmy rosyjskie, jak i kino dokumentalne, ale także klasyki sensacyjne czy filmy kostiumowe. Obok nich miejsce 
zajmują także autorskie programy jak „Nieźle kliknięci”, „Muzyczny Top”, „Extra Mocne Light” oraz seriale, m.in.: „Wojna z mafią”, „Corleone”, „Oblicza zbrodni” czy „Wydział do spraw 
specjalnych”. Kanał należy do Międzynarodowej Grupy Medialnej Polcast Media Distribution. Dociera do około 21 milionów Polaków, czyli 9 mln gospodarstw domowych.
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Rosyjska piękność
Trwają lata 60. kiedy do Moskwy przybywa Jekaterina Panowa, piękna dziewczyna z prowincji, która wkrótce podbija świat mody. Zostaje pierwszą Rosjanką, która z dumą 
prezentuje się na wybiegach Paryża. Blaskom i uwielbieniu ze świata mody towarzyszy jednak, zarówno w karierze, jak i w miłości, okrucieństwo, zazdrość i intryga.



Wojna z mafią
Akcja serialu rozgrywa się we współczesnym Palermo, które jest areną bezpardonowej walki pomiędzy kilkoma rodzinami mafijnymi o przywództwo nad całą organizacją Cosa 
Nostra. Wakat na tym stanowisku spowodowało aresztowanie dotychczasowego bossa – Bernardo Provenzano. Poszczególne wątki spina opowieść o trudnych relacjach dwóch 
kobiet.Claudia Mares jest wysoko postawioną funkcjonariuszką policji. Właśnie dostała propozycję, aby dołączyć do specjalnego oddziału zajmującego się walką z mafią. Dowodzi 
nim doświadczony Stefano Lauria.Rosy Abate jest córką jednej z najstarszych rodzin mafijnych. Po długim pobycie w Stanach Zjednoczonych wróciła do Palermo, aby wyjść  
z mąż. Historia na dobre rozpoczyna się, gdy zostaje zamordowany Stefano Lauria. Oddział pozbawiony przywódcy musi wypracować nowe metody działania i zrozumieć, że we 
współczesnych czasach organizacje przestępcze wykorzystują do swoich celów zaawansowaną technikę.



Wytańczyć marzenia
Serial opowiada historię 22-letniej Giorgii, która mieszka z matką i młodszym bratem. Z zawodu jest prostą sprzątaczką, ale jej pasją jest taniec. Po pracy każdą wolną chwilę 
spędza na sali baletowej. Pewnego dnia dziewczyna poznaje Lorenzo i zakochuje się w nim z wzajemnością. Jednak różnice dzielące tych dwoje stają na drodze ich szczęścia.



Gagsters wkręcające małolaty
Grupa  uczniów wkręca przechodniów na ulicy, zmuszając ich do interakcji. Reakcje wkręconych wywołują salwy śmiechu.
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