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Cefnogaeth i'r cyfleustrau
ailgylchu newydd

LLANGYNNWR yn pleidleisio IE o 5 i 1
IE 760 pleidlais NA 120 pleidlais
Pleidleisiodd y ddwy etholaeth IE yn y refferendwm. Pleidleisiodd
44% a oedd yn lawer uwch na'r canran cenedlaethol. Y mae'r nifer
uchel a bleidleisiodd efallai o ganlyniad i'r gwaith caled a wnaeth
"Tim IE Llangynnwr" dros yr ymgyrch. Anfonwyd llythyr oddi wrth
Rhodri Glyn Thomas AC a Jonathan Edwards AS i bob cartref yn y
plwyf gyda chopi o'r Welsh Post swyddogol a'r papur newydd "Ie
dros Gymru" a oedd yn dangos Shane Williams a ymgyrchodd dros
bleidlais Ie cryf.

Ysgol yn gorffen Prosiect Dim Carbon
Gorffenwyd Prosiect Dim Carbon Cyngor Cymuned Llangynnwr gan
ddisgyblion Ysgol Llangynnwr yr wythnos ddiwethaf. Pleidleisiodd y
cyngor dros statws Dim Carbon y llynedd. Amcangyfrifir bod y
cyngor yn creu 8 tunnell fetrig o garbon deuocsid y flwyddyn. Ar ol
derbyn arian oddi wrth Gwobrau Trefi Taclus, plannodd y cyngor
dros 2000 o goed dros y plwyf. Wrth iddynt dyfu, bydd yn coed yn
amsugno 8 tunnell fetrig o CO2 y flwyddyn. Bu pob plentyn yn Ysgol
Llangynnwr yn plannu coeden ar dir yr ysgol. Cafodd coed eu
plannu yn y parc, ar Nantycaws ac o Halford's i wastadedd
Pibwrlwyd. Mae dau fwrdd dehongli'n cael eu paratoi i esbonio beth
yw'r coed ac i ddisgrifio'r bywyd gwyllt fydd yn elwa o'r plannu.

Enwi ystad newydd ar ol cynghorydd lleol?
Mewn cyfarfod diweddar o Gyngor y Gymuned, galwodd y
Cynghorydd Sir, Merlin Jones am enwi'r datblygiad tai newydd ar dir
fferm Brynheulog ar ol y cyn-gynghorydd, David Morgan. Bu farw
Dai Mogs yn ystod cyfnod y Nadolig. Bu'n gwasanaethu ar Gyngor y
Gymuned am dros hanner can mlynedd. Cafodd ei fagu yn hen
dafarn y Square and Compass ym Mhensarn a chymerodd ran
fywiog yng ngweithgareddau'r gymuned yn Llangynnwr ar hyd ei
fywyd. Cefnogwyd y cynnig gan Gyngor y Gymuned. Y datblygwyr
fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar enw'r datblygiad o 60 o
dai.
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Cafwyd cefnogaeth gref oddi
wrth y Cynghorydd Elwyn
Williams i'r arbrawf ailgylchu
newydd
yn
Llangynnwr,
Nantycaws a Thregynnwr.
Dywedodd
Elwyn,
"Mae
defnydd helaeth yn cael ei
wneud o'r adnoddau ac maent
yn helpu trigolion Llangynnwr i
ailgylchu.
Galwad am mwy o
drwyddedau cwrwgl
Derbyniodd bysgotwyr cwrwgl
lleol gefnogaeth yr AC lleol,
Nerys Evans yn eu brwydr i
gael mwy o drwyddedau
pysgota. Mae'r nifer sydd a
chaniatad i bysgota gyda
chwrwgl yn rif sengl erbyn hyn.
Derbyniwyd ceisiadau'n gofyn
i'r Cynulliad benderfynu ar y
nifer yn hytrach na Llundain.
Tafarn Newydd ar gyfer
Llangynnwr
Rhoddwyd caniatad cynllunio
ar gyfer tafarn newydd teuluol
yn agos i siop Ffermwyr
Caerfyrddin a
Phumsaint.
Cytunodd y cynllunwyr hefyd
am gynlluniau ar gyfer gwesty
newydd y tu ol i siop Morrison
ym Mhensarn.

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

Welsh Beginners Course:
Ysgol Llangynnwr

9.00 –11.30
Ysgol Llangynnwr

Cysylltwch â /Contact
Siân Merlys
01558 822729

Nodiadau Garddio
o
Nawr yw'r amser i feddwl am
docio coed ffrwythau cyn y tyfiant
newydd wrth i'r tywydd dwymo.
Torrwch unrhyw ganghennau sy'n
croesi neu'n rhwbio ac unrhyw
flagur heglog.
Gwnewch yn siwr nad yw tapiau
na wasieri yn gollwng cyn yr haf.
Nawr yw'r amser delfrydol i fedi
rhai o'r artisiogau Jerwsalem yna.
Bydd y rhai sydd wedi bod drwy
rew caled yn felysach ac yn helpu
tewhau cawl.

Dathlu
pumdeg Newyddion Cyflym
mlynedd
yn
Ysgol Gweithredu
mewn
Llangynnwr
man
gwael
am
Mae trefniadau ar y gweill i ddathlu
pumdeg
mlynedd
Ysgol
Llangynnwr ym mis Ebrill.
Mae'r
Gymdeithas
Rieni'n
comisiynu myg dathlu a fydd yn
cael ei roi i bob disgybl ac aelod
o'r staff i ddathlu hanner canrif yr
ysgol.
Adeiladwyd yr ysgol i addysgu
rhan o'r plwyf a oedd yn tyfu'n
gyflym yn ystod y chwedegau yn
lle hen adeilad Fictorianaidd yn
Login a newidiwyd i fod yn Gapel
Gorffwys yn ddiweddar ac Ysgol
Heol Y Bont a gollwyd wrth
adeiladu Ffordd y Cwrwgl.

Dathlu Diwrnod Dydd Dewi Sant yn Ysgol
Llangynnwr

ddamweiniau
Mhensarn

ym

Mae arwyneb gwrth-sgidio
i'w roi ar y ffordd o dan
Bont Pensarn. Mae ceir yn
aml yn dod oddi ar yr heol
ac yn bwrw'r polion o dan y
bont yn yr union fan llle
mae disgyblion Q.E. High
yn dal y bws. Mae trigolion
yn credu bod gyrru cyflym
yn cyfrannu at y broblem.
.

Cyfuno Currys a PC
World
Mae siop nwyddau trydan
Currys Pensarn yn symud i
mewn gyda PC World.
Mae'r ddau gwmni'n eiddo i
Grwp Dixons.

Colli clawdd
Cefnogwyd ceisiadau i gael
gwared a chlawdd ar Fferm
Nant, Heol Capel Dewi gan
Gyngor y Gymuned ar yr
amod bod ymgynghoriad
gan
swyddog bioamrywiaeth y
sir.

Dim mwy o finiau
graean medd y sir
Gwrthododd Cyngor Sir
Caerfyrddin y cais gan y
Cynghorydd Alun West i roi
bin
graean/halen
ar
gyffordd
Haulfryn
yn
Nhregynnwr.

Oedi Tair Blynedd
Canlyniadau
Nantycaws

ar

gyfer

cyfyngderau

cyflymdra

yn

Y mae'n ymddangos bod ceisiadau gan y Cynghorydd Ivor Davies
(Nantycaws) yn cael eu gweithredu gan y Cyngor Sir. Mae mesurau
arafu traffig ar gyfer Nantycaws yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Gwn Cyflymder
Yn ddiweddar,hyfforddwyd plismon lleol, PC Mike Richardson i
ddefnyddio gwn cyflymder yn y plwyf. Gall trigolion sy'n byw ger Rhiw
Babell, Heol Blaengwastod a Heol Llangynnwr weld heolydd mwy
diogel ar ol cwyno am gyflymder eithafol a gyrru peryglus.

Mae'r goleuadau traffig ar
Heol Capel Dewi newydd
ddathlu'u penblwydd yn
dair oed. Mae oedi ar y
gwaith o gryfhau glan yr
afon oherwydd yr angen
am ganiatad oddi wrh
Gyngor Cefn Gwlad Cymru
ar gyfer trwydded dyfrgwn.
Y mae'r arian am y gwaith
yng nghyllideb priffyrdd y
sir ar gyfer y flwyddyn
ariannol nesaf.

