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Ion Lupu, nascut la 15 noiembrie1882 la Ripiceni, Judetul Botosani, cunoscut ca "invatator de o viata" la Bozioru. La 31
ianuarie 1904 este repartizat ca invatator la Scoala Garla din Comuna Bozioru. Timp de o viata acesta s-a ocupat de
cresterea si educarea copiilor din Bozioru, fiind numit si subinspector scolar. Impreuna cu Ion I.Ganescu, fost primar si
parlamentar a infiintat in comuna in anul 1904, Banca Populara „Stejarul", in anul 1909 Obstea sateasca „Crucea Spatarului"
(societate cooperatista de productie, arendare si exploatare de paduri), in anul 1911 Cooperativa de paduri „Codrul Verde",
iar in anul 1923, ca membru in comisia de improprietariri, a cerut si a alocat terenul aferent pentru construirea Caminului
Cultural din Satul Bozioru.
Aceasta personalitate locala s-a remarcat si in domeniul cultural, infiintand prima biblioteca comunala la Bozioru,
recunoscuta legal abia in anul 1957, institutie de cultura care a dainuit pana in zilele noastre purtandu-i numele din anul
1997.
Ilie Mindricel, nascut la data de 2 noiembrie 1943 in Satul Crevedia Mica, Comuna Crevedia Mare, Judetul Giurgiu.
Absolvent al Facultatii de limba si literatura romana si al Facultatii de filozofie, ambele din cadrul Universitatii Bucuresti, a
fost repartizat in anul 1967 ca profesor in Comuna Bozioru.
Statornicit in comuna, a activat ca profesor la Scoala cu cls.I-VIII Bozioru, facandu-se remarcat si ca publicist, autor de proza
scurta si documentaristica. A debutat cu proza umoristica si epigrama, dar s-a specializat in publicistica culturala, pe teme
literare, lingvistice si istorice.
Autor a peste 50 de studii si comunicari de istorie a culturii, invatamantului si spiritualitatii locale, neobosit cautator prin
arhive si biblioteci a tiparit „Vestigiile rupestre din muntii Buzaului" (1980) si „Izvoare din adancuri. Inceputurile invatamantului
buzoian la sate" (2002), ,, Chemarea clopotelor scufundate" (2006) si ,,Vestigii rupestre si alte locuri magice din Muntii
Buzaului" (2008).

