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---------------r-rDiolch i chi am roi cais i fewn i'r gystadlaeth ac am eich cyflwyniad diddorol a llawn
gwybodaeth. Roedd yr arweiniad ysgrifennedig i'r pentref yn hynod o fuddiol i'r rheini nad
ydynt yn gyfarwydd ar ardal.

Mae'n ymddangos fod pentrefwyr Llangernyw yn fywiog iawn ac yn llawn ysbryd cymunedol
fel y gwelir drwy eu hymdrechion creadigol i wella'r amgylchedd ac fe'i cefnogir yn yr
ymdrechion hynny gan y Cyngor Cymunedol e.e drwy gasglu ysbwriel, darparu biniau baw cwn,
cafnau blodau lliwgar sy'n cyflwyno golygfa atyniadol a hyfryd i'r trigolion ac ymwelwyr a'r
pentref. Fe ddylentgael eu llongyfarch am eu penderfyniad iail-agoryToiledau Cyhoeddus a
gymaint yw ymroddiad y grwp o bentrefwyr fel bod 14 ohonynt wedi gwirfoddoli i greu rota i
lanhau'r cyfleusterau! Dylid llongyfarch pawb sydd yn ymwneud ar fenter am eu safonau
aruthrol o uchel. Yn anaml iawn mae rhywun yn dod o hyd igyfleusterau unrhyw le yn
Nghymru nac yn wir yn y Deyrnas Unedig sydd o safon mor eithriadol. Yn wir petae 'na arholiad
TGAU mewn glanhau toiledau byddaiglanhawyr toiledau Llangeryw yn sicr yn cael L0 A serenl
Da iawn chil
Roedden hefyd wedi plesio gyda golwg taclus mynwent yr eglwys ac roedd gardd y plant yn
werth eigweld. Am ffordd wych iysbrydoli'r plant a'u meithrin ifod yn arddwyry dyfodoll
Mae tafarn y Stag yn atyniadaol iawn fel canolbwynt i'r pentref gyda basgedi crog hyfryd.
Gresyn fod perchnogion y buarth ar adeiladau gyferbyn wedi gadael yr adeiladau i ddirwywio i'r
fath raddau fel eu bod yn tynnu oddi ar olwg graenus gweddill y pentref ac yn tynnu oddi ar
waith da y gwirfoddolwyr - mae yn tanseilio yr holl waith da sydd wedi digwydd.

Mae'r pwyllgor o wirfoddolwyr sydd yn gyfrifol am y gwaith gweinyddol a chynnal a chadw
Amgueddfa Syr Henry Jones i'w llongyfarch am eu gweledigaeth mewn dangos amrywiaeth o
arddangosfeydd, a hefyd y rheinisydd yn ymwneud a gweithgareddau cymunedol amrywiolyn
ogystal a gwefan Bro Cernyw.
Diolch Llangernyw am eich llwyddiant yn darparu gymaint o fewn gymuned llawn bwrlwm.

