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Gwobrwyo athletwr ifanc
Dyma Alun West, cadeirydd
Cyngor Cymuned Llangynnwr yn
cyflwyno Tystysgrif Llwyddiant y
Cyngor i Steffan Williams am ei
lwyddiant gyda Pholo Dŵr. Dros y
flwyddyn diwethaf, Steffan oedd
capten Tim Polo Dwr Hŷn Cymru,
cynrychiolodd y Tim Polo Dŵr Hŷn
a chafodd ei ddewis ar gyfer sgwad
Datblygu Prydain Fawr.

Gwraig y cadeirydd yn
achub plentyn rhag boddi
Ar wyliau yn Nhenerife, achubodd
Ann West fywyd plentyn trwy
weithredu'n gyflym. Roedd y
plentyn, a oedd yn
methu

H.I. EVANS &
FEIBION
Llaethdy
Penymorfa
Llaeth Ffres Pasteuredig o’r Fferm
Papur Newydd
Hufen ac wyau ffres cludiant dyddiol
Ffôn (01267) 236972

Bwciwch eich twrci Nadolig
lleol nawr!

nofio, yn chwarae wrth ochr y
pwll. Wrth weld y plant eraill yn
cael hwyl, neidiodd y bachgen
bach i mewn ond gan nad oedd
yn gallu nofio, aeth y bychan i
drafferthion yn gyflym iawn. Yr
unig oedolyn i weld y digwyddiad
anffodus oedd Ann ac fe
dynnodd ef allan o'r dŵr ac
osgoi trasiedi.

Calendr y Plwyf 2012
Mae'r darnau olaf yn cael eu
rhoi i mewn i galendr Plwyf
Llangynnwr,
2012.
Mae'n
cynnwys lluniau o lefydd a phobl
yn y gymuned ynghyd â nifer o
ddelweddau
hanesyddol,
diddorol. Caiff copiau eu ebostio at ddarllenwyr Papur Y
Plwyf ym mis Rhagfyr.

2011
Troi’r goleuadau
ymlaen ar cylchfan
Pensarn

Bydd y goleuadau ar
goeden Nadolig y cyngor
yn cael eu cynnau am
chwech o’r gloch ar
Dachwedd y 17eg. Bydd
plant Ysgol Llangynnwr yn
canu
carolau.
Croeso
cynnes i bawb.

Rhagolygon Tywydd
Garw
Mae'r swyddfa dywydd yn
rhagweld gaeaf garw arall.
Mewn cyfarfod diweddar
o'r
Cyngor
Cymuned,
gofynnodd y Cynghorydd
Elwyn Williams i drigolion
Llangynnwr wneud yn siwr
bod y biniau halen/graean
yn llawn. Dylid cysylltu â’r
cyngor os oes unrhyw
finiau gwag. Mae'r cyngor
yn trefnu arolwg o'r biniau
er mwyn sicrhau bod
popeth yn barod ar gyfer y
gaeaf. Gellir e-bost clerc y
cyngor ar
clerk@llangunnor-cc.org.uk

Ail-beintio arhosfan bws.
Soniwyd yn y rhifyn diwethaf o
Bapur Y Plwyf am fandaleiddio
arhosfan yn Llangynnwr. Mae'r
llanc a oedd yn gyfrifol wedi
atgyweirio'r
difrod
o
dan
oruchwyliaeth y Tîm Troseddu
Ieuenctid.

Cylch Meithrin Llangynnwr
Dydd Llun, Mawrth, Iau a Dydd
Gwener (Mon, Tues, Thurs &
Fri)
9.00 –11.30£2.50 sesiwn
Ysgol Llangynnwr

Pecyn Croeso i'r Gymuned
Mewn cyfarfod diweddar o'r
cyngor, penderfynwyd y byddent
yn comisynu pecyn i'w roi i bobl
sy'n symud i'r ardal. Awgrymodd
y Cynghorydd Geraint Bevan y
dylai'r
pecyn
gynnwys
gwybodaeth am yr ysgol leol,
mannau addoli a gwybodaeth am
hanes
Llangynnwr. Sefydlwyd
pwyllgor gwaith i gynhyrchu'r
pecyn.

Galw am oleuadau ar gyfer
gwartheg yn croesi
Yn dilyn cais gan y Cynghorydd
Sarah Howells i drafod mater y
gwartheg sy'n croesi'r ffordd

yn Login mewn cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned, cytunodd y cyngor i
edrych ar y posibilrwydd o roi man
croesi ar gyfer gwartheg wrth ymyl
yr hen efail. Mae tua 300 o
wartheg yn croesi'r ffordd yn
rheolaidd ac yn ddiweddar, mae
rhai gyrrwyr wedi ceisio gyrru
trwy'r gwartheg wrth iddynt groesi'r
ffordd.

Disgyblion yn plannu
cennin Pedr
Helpodd garddwyr brwd o Ysgol
Llangynnwr y gymuned drwy'u
cynllun plannu cennin Pedr gan
blannu dros 200 o fylbiau'n
ddiweddar.
Dros y blynyddoedd, plannwyd

miloedd o fylbiau gan y
Cyngor Cymuned ar dir
cyhoeddus
ac
yn
y
gymuned.

Rhieni'n galw am
weithredu
Mae rhieni plant ifanc yn
gofyn
i'r
awdurdodau
weithredu i atal baw cwn yn
y parc. Ers i'r parc
ddychwelyd i reolaeth y
Cyngor Sir, diddymwyd y
gwaharddiad yn erbyn cŵn.
Cytunodd y plismon lleol,
Mike Richardson i ymweld
â’r parc yn amlach.
Twmpathau Cyflymder ar
gyfer Rhiw Babell
Fel
rhan
o
ymgyrch
weithredol
i
wella
diogelwch ar Rhiw Babell,
bydd dau dwmpath yn
cyflymder
cael
eu
hadeiladu ar y ffordd. Bydd
un twmpath ger Brithdir a'r
llall yn agos at y capel.
Ffair Nadolig yr ysgol
Ar y 13fed o Ragfyr bydd
ysgol
Llangynnwr
yn
cynna; ffair Nadolig yn
neuadd yr ysgol am 6 o’r
gloch. Croeso i bawb!
Nyrs leol yn cynllunio
taith feic dros elusen i'r
India

Llun prin o'r awyr yn dangos rhannau o Langynnwr a gafodd eu hailddatblygu ger pont Caerfyrddin. Dengys y llun hwn y bont Bailey ac y
mae nifer o bobl leol yn credu mai dyma'r "anrheg" olaf oddi wrth
George Thomas i dref Caerfyrddin cyn i'r Blaid Lafur golli yn 1970.
Tynnwyd y llun cyn dymchwel yr hufenfa, Dyfed Seeds, gorsaf betrol
Esso a phont y rheilffordd. Felly, mae digon o gliwiau ar gyfer haneswyr
dyfal i benderfynu pryd y tynnwyd y llun.

Gwasanaethau Nadolig yn
Eglwys Llangynnwr
Dyfodiad Gwasanaeth,
5 o’r gloch, ar y 27ain o
Dachwedd. r

Dyddiad y torch Olympaidd
Yn 2012 bydd y torch Olympaidd
yn dod i Langynnwr ar ddydd Sul
y 27ain o Fai o Cidweli ar y ffordd
i Gaerfyrddin.

Nadolig Llawen i chi gyd
A Merry Christmas to all
Christmas Services at Llangynnwr
Church

Y flwyddyn nesaf bydd
Bethan Moran o lôn Pen-yMorfa yn beicio’r holl fordd i
India er mwyn codi arian ar
gyfer yr elusen ‘Breast
Cancer Research’.

