Papur y Plwyf

Papur lleol electronig plwyf
Llangynnwr – Llangynnwr’s local
electronic paper
Rhif 12 Chwefror

Bydd Papur Y Plwyf yn son am ddigwyddiadau a phersonoliaethau
yn ein cymuned. Os ydych am dderbyn copi, anfonwch eich cyfeiriad
e-bost at papuryplwyf@hotmail.co.uk

Cyngor heb newid y gyfradd a godir
Penderfynodd Cyngor Cymuned Llangynnwr osod codiad o dan y
radd chwyddiant yn eu harchebiant eleni. Disgwylir y bydd y codiad
o 0.9% yn dipyn is na graddfa'r cyngor Sir, sydd yn debygol o fod
dros 2%. Derbyniwyd y cynnig gan y Cyng. Williams, cadeirydd y
Pwyllgor Cyllid yn unfrydol gan y cyngor llawn yn ystod cyfarfod mis
Ionawr.

Siop newydd yn agor
Mae'r gwaith o drawsnewid hen siop Curry's i gangen newydd o The
Range ar fin cael ei gwblhau. Gobeithir cynnal yr agoriad swyddogol
ar Chwefror 14eg. . Buont wrthi'n barod yn recriwtio staff newydd
gyda nifer o'r swyddi'n mynd i bobl leol.

Croesawu rheoli cyflymder
Yn dilyn nifer o flynyddoedd o lobio ac ymgyrchu gan bobl leol,
cytunodd y Cyngor Sir greu parth 30mya ar Heol Capel Dewi allan i'r
hen dolldy ac estyniad o'r parth 40mya heibio ibpencdlys yr heddlu
at yr hen efail yn Login.

Croeso Olympaidd
Mae cynnig gan y Cyng, Elwyn
Williams yn croesawu Fflam
Olympaidd 2012 yn ffurfiol wrth iddo
ddod drwy'r plwyf ar ddydd Sul, Mai
27ain, 2012 wedi'i dderbyn yn
unfrydol yn eu cyfarfod diweddaraf.
Cynigiodd Pwyllgor y Carnifal faneri
i'w defyddio ar y diwrnod a bydd
clerc cyngor Llangynnwr yn cyddrefnu
gweithgareddau
gyda
Cyngor y Dref a'r Cyngor Sir.

Cwymp Difrifol
Clywodd y Cyngor Cymuned fod y
Cyng. Keith Carmody wedi dioddef
cwymp a achosodd niwed difrifol i'w
asgwrn cefn a'i fod wedi cael
llawdriniaeth oherwydd hynny yn
Ysbyty'r Heath, Caerdydd.
Ar
ran
Cyngor
Llangynnwr,
dymunodd y Cyng Alun West

H.I. EVANS & FEIBION
Llaethdy Penymorfa
Llaeth Ffres Pasteuredig o’r
Fferm
Papur Newydd
Hufen ac wyau ffres cludiant
dyddiol

wellhad buan a llawn iddo.
Cais am Banel Haul
Gwnaethpwyd
cais
am
ganiatad cynllunio ar gyfer
casgliad
o
gelloedd
ffotofoltaig isel sy'n sefyll ar
eu pen eu hunain i greu
trydan ym Mrynmeusydd.
Bydd yr adeiledd, a fydd tua
50m o hyd a 15m ar ei mwyaf
llydan, yn wynebu'r deddwyrain a bydd yn edrych
dros Nant Pibwr a'r A48.
Adeilad ail-gylchu newydd
Gwnaeth y cyngor gynlluniau
ar gyfer ehangu'r adnoddau
compostio yng nghanolfan ailgylchu
Nantycaws.
Mae
gwelliant i'r ardal fagio ar
gyfer Compost Hudol Myrddin
ar y ffordd.

Cylch Meithrin Llangynnwr
Dydd Llun, Mawrth, Iau a Dydd
Gwener (Mon, Tues, Thurs & Fri)

9.00 –11.30£2.50 sesiwn
Ysgol Llangynnwr

2012 February

No. 12

Llywodraethwyr Ysgol
Newydd
Apwyntiwyd tri llywodraethwr
newydd i Ysgol Llangynnwr.
Apwyntiwyd Sarah Howells fel
llywodraethwr
cymuned.
Mae'n aelod o'r Cyngor
Cymuned ac mae'n gweithio
ym maes datblygiad plant.
Etholwyd
dau
riantlywodraethwr
hefyd,
sef
Darren Stevens, sydd â
phlentyn yn Nosbarth Non a
Suzanne Davies, sydd â
phlentyn ym Mlwyddyn Un.
Etholwyd y Cyng. Elwyn
Williams yn gadeirydd i'r
bwrdd llywodraethol.
Ennill mewn eisteddfod yng
Caerfyrddin

Aled Evans yn cael ei
longyfarch gan Faer
Caerfyrddin,Tom Defis.
Cynhaliwyd
Eisteddfod
Gadeiriol
Ysgol
Farddol
Caerfyrddin yn ddiweddar yn
Nhafarn
Tanerdy
gyda'r
Prifardd Idris Reynolds yn
beirniadu. Roedd safon uchel
ymysg
y
cynhyrchion.
Enillwyd y gadair gan Aled
Evans o Langynnwr am ei
gerdd ar y testun, "Lliw".
Cymorthfeydd Lleoliad yr
Heddlu
Bob
dydd
Mercher
yn
archfarchnad Morrisons rhwng
15.00 a 16.00.
Yr Aelwyd, Tregynnwr bob
dydd Llun rhwng 16.00 a
18.00.

Syndod am bris petrol
Mae'n rhyfedd pan ydych chi'n
ateb cwestiwn lle'r ydych yn
gwybod yr ateb ac wedyn yn
sylweddoli
eich
bod
yn
anghywir. Y cwestiwn oedd, "Ble
mae'r petrol rhataf os ydych
chi'n byw yn Llangynnwr?" Fy
ateb i oedd Tesco neu Morrisons.
Llenwais y car y diwrnod canlynol
yn Tesco am 132.9 y litr. Gyrru
dros y bont a gweld ei fod 2
geiniog y litr yn rhatach yng
ngarej Texaco. Faint oedd e yn
Morrisons, tybed? Gyrru draw i
weld ei fod yr un pris â Tesco.
Erbyn hyn, roeddwn braidd yn
grac ac felly es ar y we i weld
faint oedd Tesco a Morrisons yn
codi am betrol yn Llanelli.
Dangosodd yr ymchwil eu bod

yn codi'r un pris. Hynny yw, yr
un pris yn Llanelli, sef 128.9c y
litr, sef 4c y litr yn rhatach na
Chaerfyrddin. Nawr, yôl y we,
mae tancer petrol yn dal 34,000
litr ac felly am bob tancer a
anfonir ymlaen o Lanelli i
Gaerfyrddin,
mae'r
ddwy
archfarchnad yn gwneud elw o
£1,260 yn ychwanegol.
Merch o Langynnwr yn
ymddangos mewn adolygiad
busnes
Gwenno Jones o Awel Tywi yw
un o'r myfyrwyr cyntaf i ddilyn
prentisiaeth greadigol newydd a
ariannir gan Lywodraeth Cymru
a'r
Gronfa Gymdeithasol
Ewropeaidd. Mae prentisiaeth
Gwenno, a welir yn yr argraffiad
diweddaraf o "Busnes Yng

Gwenno yn Costumes to Go

Nghymru" yn ei galluogi i gael
profiad ymarferol go-iawn
mewn cynllunio gwisgoedd,
sector sy'n cynhyrchu gwerth
biliwn yng Nghymru bob
blwyddyn. Bydd y profiad yn
ei chynorthwyo i wireddu'i
huchelgais o weithio fel
cynllunydd gwisgoedd ac
ennill cymhwyster BTEC lefel
tri.

Staff a disgyblion gyda'r Cynghorydd Elwyn Williams (Cadeirydd y Llywodraethwyr), Alun West
(Cadeirydd y Cyngor Cymuned), Matt Ridley (Coed Cymru) a Wyn Davies (cyn-glerc y cyngor) ar ôl
dadorchuddio panel newydd dehongl'r amgylchedd yn Ysgol Llangynnwr.

Merch o Nantycaws yn
ymuno a drama S4C

Mae Lisa Marged, sy'n wreiddiol
o Nantycaws, newydd ymuno
a’r gyfres boblogaidd Teulu ar
S4C. Ei chymeriad, Haf yw'r
rheolwr marchnata newydd yn y
clwb sydd wedi dod i gadw

trefn ar y staff a'r perchnogion.
Dyma ran actio fawr gyntaf Lisa
ar y teledu.
Astudiodd yng Ngholeg Y
Drindod,
Caerfyrddin
lle
graddiodd mewn actio gyda
dosbarth cyntaf. Bu hefyd yn
astudio ym Mhrifysgol Rio
Grande yn Ohio ac yn chwarae'r
brif ran mewn theatr yn Efrog
Newydd.
Yn 2009, cafodd ei chymhwyso
ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn
Terfel
ac
hefyd
enillodd
Ysgoloriaeth Stuart Burrows.
Bu Lisa hefyd yn actio mewn
cynyrchiadau S4C sef Pen
Talar, Alys a Zanzibar.

Asbestos Mewn Arhosfan
Fws
Rhaid dymchwel yr arhosfan
fws ar Heol Capel Dewi yn
agos i Gilgant Brynglas am fod
teils asbestos yn y to. Cyflogir
cwmni arbenigol gan Gyngor
Cymuned
Llangynnwr
i
ddymchwel yr adeilad a chael
gwared o'r asbestos yn ddiogel.
Cynlluniau ar gyfer Ystad
Newydd o Dai
Gwnaed cais cynllunio gan
bartneriaid Lovell am 38 o dai
ar dir gyferbyn â Parc
Rhufeinig. Cwmni o benseiri o
Gaerdydd, Hammond Ltd sydd
yn gyfrifol am y cynlluniau.

