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Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną
zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych
współdziałających z górnictwem.
Na terenie Nowej Rudy w roku 1954 powstały 2 koła SiTG, jedno na polu Piast drugie na
polu Słupiec. Po połączeniu kopalń w roku 1971 powstało jedno koło, które funkcjonuje
do dnia dzisiejszego mimo zamknięcia obu kopalń. W obecnej chwili członkami SiTG są
byli pracownicy kadry inżynieryjno-technicznej kopalni. Stowarzyszenie utrzymuje się ze
składek członkowskich. Oprócz działalności statutowej, członkowie organizują spotkania
z rodzinami oraz wycieczki krajowe i zagraniczne. Piorytetem jednak jest organizacja
corocznej Karczmy Piwnej imprezy ,w której uczestniczy około czterystu uczestników
byłych pracowników kopalni i nie tylko, która na stałe wpisała się w tradycję Nowej Rudy.
Stowarzyszenie przejęło też sztandar po byłej kopalni, który reprezentowany jest na
wielu imprezach okolicznościowych.

Głównymi zadaniami SiTG, jest m.in dbanie o utrzymanie prawdziwego wizerunku
górnictwa w Polsce oraz inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na
rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego. Członkowie
stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w wielu konferencjach naukowo-technicznych w
naszym regionie Noworudzko – Wałbrzyskim w tematach górniczych. Mając na uwadze
genezę Nowej Rudy, SiTG aktywnie podtrzymuje jakiekolwiek formy naukowo-kulturalne
w mieście. Pomimo że kopalnie zamknięto dwanaście lat temu Stowarzyszenie
nieustannie kultywuje silne tradycje górnicze Nowej Rudy, biorąc udział oraz inicjując
ważne wydarzenia. Jest współorganizatorem corocznych obchodów święta górniczego
jakim jest „Barbórka”. Wieloletnią tradycję Karczmy Piwnej, w tym roku już 41 doceniają
nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z najdalszych zakątków Kraju.
Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje coraz szersze wydarzenia
kulturalno-społeczne, jak chociażby coroczne występy z programem piosenek
górniczych na dniach Nowej Rudy czy Święto Plonów(Dożynki) w pobliskich gminach.
Lokalni samorządowcy wspierają górnicze inicjatywy kulturowe, bo zauważają w tym
zjawisku szansę dla promocji miasta. Wykorzystując produkty górniczego dziedzictwa
kreuje się atrakcyjny wizerunek miejscowości, trafiając do coraz szerszych kręgów
odbiorców, nie tylko tych o nastawieniu turystycznym, edukacyjnym, ale także
biznesowym. Tak więc tradycja górnicza
stanowi
dobro naszego miasta a noworudzkie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,
wspierane przez rosnącą grupę przyjaciół i sympatyków, na stałe wpisało się w jego
historię. W bieżącym roku stowarzyszenie SiTG koło terenowe Nowa Ruda otrzymało
tytuł Mecenasa Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Sowigórskiej za kultywowanie tradycji
świadczących o historycznym bogactwie kulturowym Gminy Nowa Ruda oraz za
działanie mające na celu zachowanie po nas śladów w pamięci przyszłych pokoleń.
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