Gŵ yl Dwli ar Gerdded
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2018

DYDD SADWRN MEHEFIN 16 DYDD SUL MEHEFIN 24 2018
www.love2walk.co.uk

Cafodd rhaglen Gŵyl Caru Cerdded - Love2walk
ei datgelu’n ddiweddar ac mae mor amrywiol ag
erioed gyda theithiau cerdded i deuluoedd a phlant
a haneswyr a naturiaethwyr brwd, gyda chyfle i roi
cynnig ar brofiadau newydd.
Mae’r rhaglen lawn yn cynnwys teithiau cerdded gyda’n
partneriaid ni o Ben-y-bont ar Ogwr yng Nghyfnod y
Rhyfel, Awen, Clwb Adar Morgannwg a Parklives.
Bydd y teithiau’n archwilio coedwigoedd Cwm Garw,
ogof ddirgel yn y coed ac, eleni, byddwn hefyd yn gweld
y Geogelcio i Ddechreuwyr yn dychwelyd, a Thaith
Gerdded Iach gyda Tai Chi awyr agored.

Mae arbenigwyr a grwpiau lleol yn ymwneud â llawer o’r
teithiau cerdded felly cewch ddisgwyl dysgu mwy am y
fwrdeistref a’i hanes a’i byd natur.
Fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r teithiau
cerdded i gyd am ddim ond rhaid archebu rhai ymlaen
llaw gan fod y llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch yn
siŵr eich bod yn rhoi eich enw, oherwydd maen nhw’n
siŵr o fod yn boblogaidd.
Am fwy o wybodaeth a rhaglen o’r teithiau
cerdded, ewch i
n

www.love2walk.co.uk, ffonio 01656 815217 neu anfon
e-bost i love2walk@bridgend.gov.uk.

Croeso i Ŵyl Dwli ar Gerdded
Pen-y-bont ar Ogwr 2018
Mae ein teithiau cerdded i gyd am
ddim a than ofal arweinwyr profiadol
a gwybodus.
Cyngor Pwysig
l

Mae’n hanfodol gwisgo hosanau ac esgidiau 		
cyfforddus. Dewiswch esgidiau sy’n codi’r
sawdl ychydig ac yn cynnal pont y droed a 		
gwnewch yn siŵr bod digon o le i fodiau’ch 		
traed gael symud ynddynt

l

Gwisgwch ddillad cyfforddus, llac sy’n caniatáu i
chi symud yn ddidrafferth

l

Bydd sbectol haul ac eli’r haul yn amddiffyn eich
llygaid a’ch croen rhag pelydrau uwchfioled yr haul

l

Mae cerdded yn waith sychedig felly ewch â dŵr
gyda chi, yn enwedig os ydych yn bwriadu
cerdded am fwy na hanner awr

l

Ewch â rhywbeth i’w fwyta gyda chi fel bod 		
gennych ddigonedd o egni

l

Ewch â ffôn symudol gyda chi.

Nodwch os gwelwch yn dda bod cerddwyr yn cymryd
rhan yn y teithiau ar eu cyfrifoldeb eu hunain a dylent
sicrhau eu bod yn ffit ac yn iach ar ddiwrnod y daith
gerdded.

Lluniau

Mae’n bosibl y bydd ffotograffwyr proffesiynol
neu amatur yn bresennol ar eich taith/teithiau.
Ystyrir eich bod yn rhoi caniatâd i dynnu
lluniau trwy ymuno â thaith. Er hynny, mae
croeso i chi ddweud ar y dydd wrth arweinydd
eich taith neu’r ffotograffydd nad ydych yn
dymuno ymddangos mewn unrhyw luniau.
Mae’n bosibl y defnyddir lluniau ar wefannau
neu’n rhan o ymgyrch gyhoeddusrwydd yn y
dyfodol.

Canllaw Byr i Raddau’r Teithiau
Hawdd – addas ar gyfer pawb sydd heb broblemau

symudedd neu ffitrwydd difrifol, mae’n bosibl y bydd angen
codi cadeiriau gwthio dros rwystrau bychain.

Cymedrol – o bosibl yn cynnwys llwybrau serth a cherdded
yng nghefn gwlad. Esgidiau cerdded yn hanfodol.
Anodd – rhaid bod yn gerddwr cefn gwlad profiadol gyda
lefel dda o ffitrwydd.

ALLWEDD SYMBOLAU
Gwisgwch esgidiau ymarfer
Addas ar gyfer cadeiriau
gwthio

Parcio ceir
Mae’n bosibl y bydd angen talu am barcio
Nodwch NA chaniateir cŵn ar unrhyw rai o’r
teithiau cerdded hyn.
Mae’r llwybrau i gyd yn gylchol ac yn gorffen yn
y man cychwyn.

Cod Cefn Gwlad
Parchwch, Diogelwch, Mwynhewch
Parchwch bobl eraill
      l

      l

Ystyriwch y gymuned leol a phobl eraill sy’n mwynhau
cefn gwlad
Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych yn eu cael nhw a
dilynwch lwybrau os nad oes mynediad lletach ar gael.

Diogelwch yr amgylchedd naturiol
      l

l

Peidiwch â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad ac ewch â’ch
sbwriel gartref
Cadwch gŵn dan reolaeth dynn.

Mwynhewch gefn gwlad a chadwch yn ddiogel
      l

Cynlluniwch o flaen llaw a pharatowch     

      l

Dilynwch gyngor ac arwyddion lleol.

Diolch i bawb a wirfoddolodd eu hamser ac arbenigedd i
gynllunio a chyflawni gŵyl eleni.

1 Clwb Adar Morgannwg Sadwrn 16 Mehefin
Amser Cychwyn 9.00am
Pellter Llai na 3 milltir
Man Cychwyn Gwarchodfa Natur Cynffig,
- cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr
Gorffen 11.00am
Gradd Cymedrol
				
(amodau tywodlyd)
Cyfarfod yng Nghanolfan y Warchodfa am 9am a dod â
sbienddrych gyda chi os oes gennych chi un. Taith gerdded
gyda Chlwb Adar Morgannwg yn edrych ar adar o amgylch
Pwll Cynffig. Bydd y daith yn un araf er mwyn gallu gwylio’r
adar.
Croeso i ddechreuwyr
Mae archebu lle yn syniad da

Cadwch Gymru’n Daclus

2 – Glanhau Traeth

Sadwrn 16 Mehefin

Amser Cychwyn 9.45am
Pellter Llai na 3 milltir
Man Cychwyn Cyfarfod ym Maes Parcio Candleston
Gorffen 1.30pm

Gradd Cymedrol

Ymunwch â sefydliad Cadwch Gymru’n Daclus fel rhan o’u
rhaglen reolaidd ar geg yr afon ac yn ardal y twyni yn Afon
Ogwr.
Dewch yn barod ar gyfer y tywydd mewn dillad awyr agored
addas a dewch â diod gyda chi hefyd
Cysylltwch â Brian yn sefydliad Cadwch Gymru’n Daclus am
fwy o fanylion
07824 504819
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3 Pen-y-bont ar Ogwr yn
4 ystod y Rhyfel 2018

Sadwrn
16 Mehefin

Amser Cychwyn 11.30am a 1.30pm
Man Cychwyn Tŷ Carnegie

Pellter Llai na 3 milltir

Gorffen

Gradd Hawdd

Bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y Rhyfel yn mynd â’r teulu
cyfan yn ôl i gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd.
Dewch draw i fod yn rhan o’r digwyddiad am ddim yma ac i
ymuno yn y teithiau tywys am ddim.
Y trefnydd yw John Dunkley Williams.
Bydd y daith gerdded yn dechrau o Dŷ Carnegie, Stryd
Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr ac yn gorffen yn Nhŷ St John ar
Fryn Newcastle, a fydd ar agor i ymwelwyr.

Rhif Ffôn: 01656 815757
e-bost: bridgend.tc@bridgend.gov.uk

Facebook: Wartime Bridgend
#WartimeBridgend

#WartimeBridgend

Mae’r daith gerdded ar arwynebau caled gyda gwaith dringo i
fyny i Dŷ St John.
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5 Cwm Garw Fechan
Amser Cychwyn 1.00pm

Sul 17 Mehefin
Pellter 3.5 milltir

Man Cychwyn
Gorffen 3.30pm

Gradd Egnïol

Cymuned lofaol oedd Cwm Garw ar un adeg ac mae wedi’i
lleoli rhwng llethrau bryniau Cymoedd Ogwr a Llynfi.
Mae’r daith gerdded yma’n archwilio Cwm Garw Fechan, yr
ardaloedd coetir tawel yno a’r holl fywyd gwyllt. Mae’r daith
gerdded yn un heriol gyda rhai ardaloedd serth sy’n defnyddio
cyfuniad o lwybrau coedwigoedd a hawliau tramwy.
Os hoffech chi fwynhau’r llwybr yma eich hun, mae taflen taith
gerdded Cwm Garw 4 ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan Caru
Cerdded - Love2walk

6

Cerdded Nordig –
Arwerthiannua defaid Blackmill

Amser Cychwyn 11.00am

Llun 18 Mehefin
Pelter Tua 3 milltir

Man Cychwyn Arwerthiannua defaid Blackmill
Gorffen Hanner Dydd

Gradd Cymedrol

Cyfle i archwilio’r tarmac gwastad ar hyd y llwybr cymunedol
yng ngwaelod y dyffryn gyda pholion sydd wedi’u cynllunio’n
arbennig.
Mae cerdded Nordig yn seiliedig ar ddefnyddio polion cerdded
sydd wedi’u cynllunio’n arbennig mewn ffordd sy’n defnyddio
pŵer rhan uchaf y corff er mwyn eich symud chi ymlaen wrth i
chi gerdded. Nawr mae’n ffordd gydnabyddedig o droi
cerdded yn ymarfer i’r corff cyfan ac mae unrhyw un yn
unrhyw le yn gallu ei wneud. Mae’r polion yn cael eu darparu.
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Cerdded Nordig Llangeinor,

7 Canoflan Richard Price
Amser Cychwyn 11.00am

Llun 18 Mehefin
Pelter Tua 3 milltir

Man Cychwyn Canolfan Richard Price
Gorffen Hanner dydd

Gradd Cymedrol

Cyfle i archwilio’r tarmac gwastad ar hyd y llwybr cymunedol
yng ngwaelod y dyffryn gyda pholion sydd wedi’u cynllunio’n
arbennig.
Mae cerdded Nordig yn seiliedig ar ddefnyddio polion cerdded
sydd wedi’u cynllunio’n arbennig mewn ffordd sy’n defnyddio
pŵer rhan uchaf y corff er mwyn eich symud chi ymlaen wrth i chi
gerdded. Nawr mae’n ffordd gydnabyddedig o droi cerdded yn
ymarfer i’r corff cyfan ac mae unrhyw un yn unrhyw le yn gallu ei
wneud. Mae’r polion yn cael eu darparu.

8 Canolfan Bywyd Ogwr
– Cerdded Nordig
Amser Cychwyn 3.30pm

Llun 18 Mehefin
Pelter 3 milltir

Man Cychwyn
Gorffen 4.30pm

Gradd Cymedrol

Gan ddechrau o faes parcio’r ganolfan hamdden, ewch gyda’ch
arweinydd cerdded ac archwilio’r dyffryn.
Mae cerdded Nordig yn seiliedig ar ddefnyddio polion cerdded
sydd wedi’u cynllunio’n arbennig mewn ffordd sy’n defnyddio
pŵer rhan uchaf y corff er mwyn eich symud chi ymlaen
wrth i chi gerdded. Nawr mae’n ffordd gydnabyddedig o
droi cerdded yn ymarfer i’r corff cyfan ac mae unrhyw un yn
unrhyw le yn gallu ei wneud.
Mae’r polion yn cael eu darparu.
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9 Geogelcio i Ddechreuwyr
Amser Cychwyn 4.00pm

Llun 18 Mehefin
Pelter Tua 3 milltir

Man Cychwyn Lleoliad – Caeau Newbridge
Gorffen 5.00pm

Gradd Hawdd

Mae geogelcio’n helfa drysor ar-lein fyd-eang. Dewch draw i roi
cynnig arni a darganfod trysor i chi’ch hun.
Yr offer yn cael ei ddarparu.
Rhaid archebu lle.

10 i Ysgolion

Mawrth
19 Mehefin

Amser Cychwyn

Pelter

Sesiynau Cerdded a Stori

Man Cychwyn Parc Gwledig Bryngarw
Gorffen

Gradd Hawdd

Dennis the Menace yn adrodd hanes Diwrnod Bastille.
Mae’r daith gerdded yma’n cyfuno sgiliau ysgrifennu creadigol
gyda hwyl yn yr awyr agored. Cyfle i gyfarfod Dennis a
chlywed ei fersiwn ef o’r digwyddiadau hanesyddol cysylltiedig
â Diwrnod Bastille. Yn cael eu hysbrydoli gan y stori a’u
hamgylchedd, gofynnir i’r plant gyfansoddi straeon doniol
wedyn, a jôcs, ar gyfer eu cynnwys yng nghyhoeddiad Her
Darllen yr Haf Mischief Makers.
Archebu ymlaen llaw ar gyfer grwpiau ysgol.
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Taith Gerdded y
Mawrth
11 Ceidwad ym Mryngarw
20 Mehefin
Amser Cychwyn 10.00am

Pelter Llai na 3 milltir

Man Cychwyn Canolfan Ymwelwyr Bryngarw
Gorffen 11.00am

Gradd Cymedrol

Ceidwaid Bryngarw yw gwarcheidwaid chwedlonol
coetiroedd, dolydd, gerddi ac afon y parc. Dyma geidwaid
hynafol stori’r tir ond maen nhw wedi syrthio i gysgu. Mae’r
stori’n fud ac mae cysgod dros y tir. I ddod â Bryngarw’n fyw
unwaith eto, rhaid i chi deithio drwy’r gerddi a’r coetir, ar hyd
yr afon ac ar draws y dolydd.

Taith gerdded Culpeper Mercher
12 ym Mryngarw
20 Mehefin
Amser Cychwyn 11.00am

Pelter Llai na 3 milltir

Man Cychwyn Canolfan Ymwelwyr Bryngarw
Gorffen Hanner Dydd

Gradd Cymedrol

Cyhoeddwyd ‘cyfrol berlysieuol’ enwog Nicholas Culpeper yn
1649 ac mae’n llawn meddyginiaethau perlysieuol yn seiliedig
ar sêr-ddewiniaeth! Fel y dywedodd Kipling am Culpeper, fe
wnaeth llawer o’i driniaethau iachau iachau’r meirw! Ymunwch
â’r Warden, Keith, i ddysgu mwy am ddefnydd Culpeper o
flodau gwyllt mewn meddyginiaeth, a’u defnydd modern.
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Cerdded Nordig ar
13 Gaeau Newbridge

Mercher
20 Mehefin

Amser Cychwyn 1.00pm

Pelter Llai na 3 milltir

Man Cychwyn Caeau Newbridge, ger Parc Chwarae’r Plant
Gorffen 2.00pm

Gradd Cymedrol

Mae cerdded Nordig yn seiliedig ar ddefnyddio polion cerdded
sydd wedi’u cynllunio’n arbennig mewn ffordd sy’n defnyddio
pŵer rhan uchaf y corff er mwyn eich symud chi ymlaen wrth
i chi gerdded. Nawr mae’n ffordd gydnabyddedig o droi cerdded yn ymarfer i’r corff cyfan ac mae unrhyw un yn unrhyw le
yn gallu ei wneud. Mae’r polion yn cael eu darparu.
Mae archebu lle yn syniad da.

14

Taith Gwella Iechyd a
Symudiadau Tai Chi ar gyfer Llesiant

Amser Cychwyn 1.30pm

Mercher
20 Mehefin
Pelter 3 milltir

Man Cychwyn Cyfarfod ym Mhwll Nofio Pencoed
Gorffen 2.00pm
Gradd Cymedrol
Mae Symudiadau Tai Chi ar gyfer Llesiant (TMW) yn gyfres
sydd wedi’i datblygu’n arbennig o symudiadau sy’n hybu lles
corfforol ac emosiynol. Yn tarddu o Tai Chi a Chi Kung, mae’r
gyfres TMW yn troi elfennau’r celfyddydau hyn yn ffurfiau
syml. Dim ond 10 munud sydd ei angen i gwblhau cyfres
TMW o symudiadau ac ystumiau. A’r hyn sy’n wych am TMW
yw bod modd ei ymarfer yn eistedd ac yn sefyll ac felly mae’r
manteision ar gael i bawb.
Taith gerdded fer ar arwynebau gwastad ac wedyn Sesiwn Tai
Chi yn dechrau am 2pm.

Cerdded Nordig ar Gaeau
Lau 21 Mehefin
15 Newbridge
Amser Cychwyn 1.00pm

Pelter 3 milltir

Man Cychwyn Caeau Newbridge, ger parc chwarae’r plant
Gorffen 2.00pm
Gradd Cymedrol
Mae cerdded Nordig yn seiliedig ar ddefnyddio polion cerdded
sydd wedi’u cynllunio’n arbennig mewn ffordd sy’n defnyddio
pŵer rhan uchaf y corff er mwyn eich symud chi ymlaen
wrth i chi gerdded. Nawr mae’n ffordd gydnabyddedig o
droi cerdded yn ymarfer i’r corff cyfan ac mae unrhyw un yn
unrhyw le yn gallu ei wneud. Mae’r polion yn cael eu darparu.
Mae archebu lle yn syniad da.
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Taith Gwella Iechyd a

16 Symudiadau Tai Chi gyfer Llesiant Lau 21 Mehefin
Thurs 21st June

Amser Cychwyn 1.30pm

Pelter Llai na 3 milltir

Man Cychwyn Newbridge Fields, Near Childrens Play Park
Gorffen
Gradd Hawdd
Mae Symudiadau Tai Chi ar gyfer Llesiant (TMW) yn gyfres
sydd wedi’i datblygu’n arbennig o symudiadau sy’n hybu lles
corfforol ac emosiynol. Yn tarddu o Tai Chi a Chi Kung, mae’r
gyfres TMW yn troi elfennau’r celfyddydau hyn yn ffurfiau
syml. Dim ond 10 munud sydd ei angen i gwblhau cyfres
TMW o symudiadau ac ystumiau. A’r hyn sy’n wych am TMW
yw bod modd ei ymarfer yn eistedd ac yn sefyll ac felly mae’r
manteision ar gael i bawb.
Taith gerdded fer ar arwynebau gwastad ac wedyn Sesiwn Tai
Chi yn dechrau am 2pm.

Taith Gylch Ogwr
17 ar ôl gwaith
Amser Cychwyn 4.45pm

Dydd Mercher
22nd June
Thurs 21st June
Pelter 3.5 milltir

Man Cychwyn Cyfarfod ym maes parcio Traeth Ogwr
Gorffen Tua 90 munud
Gradd Cymedrol
Cyfle i orffen yr wythnos gydag awyr iach a pharatoi am y
penwythnos yn archwilio’r ardal hardd yma ar hyd Llwybr yr
Arfordir.
Efallai y bydd rhaid talu am barcio car.
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18 Taith Gerdded Ogofâu
Coed y Mwster

Sadwrn 23
Mehefin

Amser Cychwyn 10.00am
Man Cychwyn
Gorffen 1.30pm

Pelter 3 milltir
Gradd Cymedrol

Taith gymedrol, serth mewn mannau. Mae’r daith gerdded
yma’n cynnwys Cofadail Rhestredig lleol diddorol ond does
neb yn gwybod llawer amdano er bod ganddo gysylltiadau
â’r Cyfnod Paleolithig. Mae wedi’i guddio mewn ardal goediog
uwch ben Llangrallo, heb fod ymhell o Gastell Coety.

19

Taith Gerdded Hanesyddol – Deuddeg Marchog Morgannwg, gyda John
Dunkley-Williams

Sadwrn 23
Mehefin

Amser Cychwyn 2.00pm
Pelter 4 milltir
Man Cychwyn Ty’r Ardd Family History Centre
Gorffen 3.30pm
Gradd Cymedrol
Ymunwch â Llyfrgellydd Hanes Lleol o Ben-y-bont ar Ogwr,
John Dunkley-Williams, am daith hyfryd i un o gestyll
hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd cyfle i ddysgu
am setliad Morgannwg, a chwedl y deuddeg marchog
Normanaidd a lwyddodd i goncro a rheoli De Cymru yn y
12fed Ganrif.
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Ffustio Ffromlys ym
20 Merthyr Mawr
Amser Cychwyn 9.30am i ddechrau
am 10.00am
Man Cychwyn
Gorffen

Sadwrn 23
Mehefin
Pelter Llai na 3 milltir

Gradd Egnïol

Dewch draw i helpu i gael gwared ar Ffromlys Chwarennog o
un o brif safleoedd twyni tywod y fwrdeistref.
Digwyddiad Drwy’r Dydd – Rhaid cofrestru cyn dod oherwydd
mae’r lle parcio’n brin, ac i gael gwybodaeth am gyfarfod.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 07974 51399 neu e-bost
talktous@bridgend.gov.uk.

Sadwrn 23
21 Taith a Stori i Deuluoedd
Mehefin
Amser Cychwyn 2.00pm
Pelter Llai na 3 milltir
Man Cychwyn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr – tu mewn i
Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr
Gorffen 3.30pm

Gradd Hawdd

Galwch heibio i ymuno â thîm Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
am sesiwn crefft hwyliog yn llyfrgell y plant ac wedyn i’r awyr
agored am antur ar thema llyfrau.
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Crwydrwyr Pen-y-bont
22 ar Ogwr – Llangeinor

Sadwrn 23
Mehefin

Amser Cychwyn 9.30am i ddechrau
am 10.00am

Pelter 5 milltir

Man Cychwyn
Gorffen

Gradd

Cysylltwch â Linda a Cath 721941 am fanylion a
chyfarwyddiadau ymuno.
www.bridgendramblers.co.uk
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Sesiwn Casglu Sbwriel

23 Cadwch Gymru’n Daclus

Sun
Sul 24
25th
Mehefin
June

Amser Cychwyn 10.00am
Man Cychwyn
Gorffen

Pelter
Gradd

Cysylltwch â Brian am fanylion llawn.
07824 504819

24

Taith Gerdded Ryngweithiol yn rhoi
sylw i Dreftadaeth Ddiwydiannol

Amser Cychwyn 10.00am
Man Cychwyn
Gorffen 11.00am

Sul 24 Mehefin
Pelter Llai na 2 milltir
Gradd

Dyddiad: 24 Mehefin
Amser: 10am 11am
*Dim ond awr ar y mwyaf yw’r daith
Canolfan Chwaraeon Maesteg, Safle Old Forge (Llyfrgell Llynfi)
O amgylch Ysgol Gyfun Maesteg ond parcio yn TESCO a
chyfarfod yn y lleoliad dechrau a gorffen.
Cefnogaeth dechnegol i lawrlwytho a gweithredu ap am ddim
VoiceMaps.
Ffôn clyfar (naill ai iOS neu Android) gyda mynediad at ddata
Rhyngrwyd a chyfres gyfatebol o glustffonau.
Ewch i’n gwefan www.shedquarters.men
i gael manylion sut i lawrlwytho’r ap ac
ati.
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Er mai dim ond am 9 diwrnod mae’r Ŵyl yn parhau, rydym
yn credu mai cerdded yw’r ffordd orau i archwilio Bwrdeistref
Pen-y-bont ar Ogwr. Mae teithiau cerdded rheolaidd yn
digwydd gydol y flwyddyn mewn partneriaeth â’r Cerddwyr,
Age Cymru a Dewch i Gerdded. Gellir canfod ein rhaglen
chwarterol yn adran lawrlwytho ein gwefan
www.love2walk.co.uk lle gallwch hefyd gael ysbrydoliaeth
ynglŷn â ble i gerdded yn eich ardal leol, felly ewch mas i
archwilio’ch cynefin.

Cyrraedd yr ŵyl
Sut bynnag yr ydych yn bwriadu cyrraedd
mannau cychwyn ein teithiau cerdded, gall
Traveline Cymru hwyluso’ch cynllunio gyda
gwybodaeth ynglŷn â theithio ar fysiau a
threnau, awyren neu long fferi.
Ewch i www.traveline-cymru.info neu
ffoniwch 0871 200 22 33.

Sut i gadw’ch lle
Nodwch fod pob taith cerdded am ddim.
Nodir amseroedd gorffen fel canllaw yn unig.
Mae rhai o’n teithiau yn mynnu neu’n argymell
eich bod yn cadw’ch lle o flaen llaw.
Mae sawl ffordd o wneud hyn:
Anfonwch e-bost i love2walk@bridgend.gov.uk
neu ffoniwch 01656 642593.
Bydd gwasanaeth peiriant ateb ar gael tu fas
i oriau swyddfa rhwng 18 a 26 o fis Mehefin,
2016.

www.facebook.com/love2walk
@love2walkwales
www.love2walk.co.uk

Archwiliwch
Gefn Gwlad
Pen-y-bont ar
Ogwr
Beth am fynd am dro yn y wlad
hardd sydd ar garreg eich drws?
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr yn rheoli
rhwydwaith o dros 650km o
hawliau tramwy cyhoeddus a
llwybrau beicio oddi ar y ffyrdd sy’n
eich galluogi i fwynhau cefn gwlad
godidog ac arfordir bendigedig.
Mae ar gael i bawb, yn hawdd mynd
ato, yn rhad ac am ddim, ac yno’n
disgwyl amdanoch.
Mae’r tîm Hawliau Tramwy hefyd
yn hyrwyddo llwybrau cerdded,
beicio a marchogaeth yn yr ardal,
sy’n amrywio o deithiau cylchol byr
o gwmpas pentrefi hyd at lwybrau
hirach fel rhan Pen-y-bont ar Ogwr o
Lwybr Arfordir Cymru.
n ystod y 7 mlynedd ddiwethaf,
derbyniwyd dros £400,000 o grantiau
oddi wrth Lywodraeth Cymru a
Chyfoeth Naturiol Cymru. Gwnaed
gwelliannau i wyneb llwybrau troed
a llwybrau marchogaeth a chafodd
gatiau, pontydd a chyfleusterau eraill
a gynlluniwyd i wella hygyrchedd eu
hatgyweirio neu eu hadnewyddu.
Proseswyd Gorchmynion a fydd yn
diwygio’r Map Diffiniol. Mae ymchwil
hanesyddol a thrafodaethau gyda
defnyddwyr a pherchenogion tir
hefyd yn helpu’r Cyngor i wneud
penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau
am Orchmynion Addasu Mapiau
Diffiniol.
I gael copi o’r taflenni, sydd am ddim,
neu i drafod unrhyw faterion ynglŷn â
hawliau tramwy cyhoeddus ym
Mhen-y-bont ar Ogwr, ffoniwch y
tîm ar 01656 642537/642553 neu
anfonwch e-bost at:

rightsofway@bridgend.gov.uk

www.love2walk.co.uk

Teithio Egnïol
Os hoffech chi fod yn fwy egnïol yn rheolaidd, mae’r
Cyngor wedi datblygu cyfres o fapiau’n dangos
llwybrau sy’n addas ar gyfer teithio egnïol. Ystyr teithio
egnïol yw cerdded a beicio’r siwrneiau byr bob dydd,
yn hytrach na defnyddio car, ac mae’n ffordd hawdd o
gynnwys mwy o weithgarwch corfforol yn eich trefn
ddyddiol, boed yn teithio i’r gwaith, yr ysgol, y siopau
neu’r orsaf drenau.
Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd, mae’r Cyngor
wedi cynhyrchu cyfres o fapiau hefyd, yn dangos ei
gynlluniau ar gyfer y dyfodol i ddatblygu rhwydwaith o
lwybrau cerdded a beicio yn ystod y 15 mlynedd nesaf.
Nod y cynigion ar y Mapiau Rhwydwaith Integredig hyn
yw gwella mynediad i wasanaethau a chyfleusterau
allweddol, gan gynnwys canol trefi, canolfannau
trafnidiaeth, lleoliadau addysgol a chyflogaeth ac mae
mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Teithio Egnïol
gwefan y Cyngor yn
https://www.bridgend.gov.uk/residents/roadstransport-and-parking/active-travel-routes/

Cyfeiriannu
Ydych chi wedi meddwl am roi cynnig ar Gyfeiriannu?
Ym mhob digwyddiad mae 4 cwrs fel rheol i bobl
gerdded neu redeg ar eu hyd ac maent yn darparu
ar gyfer cyfeirianwyr amhrofiadol a phrofiadol.
Mae aelodau’r clwb wrth law i helpu’r bobl newydd
sydd angen cyngor. Gall pobl edrych ar y wefan am
wybodaeth neu gysylltu â ni ar e-bost
Clwb Cyfeiriannu Bae Abertawe
www.sboc.org.uk
contact@sboc.org.uk
Ydych chi’n meddwl beth allech chi ei wneud i fod yn
fwy egnïol?
Gadewch i Ben-y-bont ar Ogwr Egnïol eich cyfeirio chi
i’r llefydd addas.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy am helpu eraill i
symud yn amlach ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr, cysylltwch â Thîm Pen-y-bont ar Ogwr Egnïol ar
01656 815215

www.love2walk.co.uk

Gŵ yl Dwli ar Gerdded
Pen-y-bont ar Ogwr
2018

SATURDAY JUNE 16th
SUNDAY JUNE 24th 2018

wwww.facebook.com/love2walk
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